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Poprawka 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 pkt 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. Komisja dokonuje przeglądu 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 pkt 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, w świetle 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 i skutków pandemii Covid-
19 oraz bada opcje wprowadzenia nowego 
celu na 2030 r. na poziomie 50–55 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. Przegląd opiera się na solidnej 
ocenie skutków, uwzględniającej 
społeczne i gospodarcze skutki kryzysu 
Covid-19, a także potencjalne skutki 
społeczne przyszłych środków. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Komisja prowadzi 
również równoległe działania w celu 
opracowania metodyki obliczania emisji w 
cyklu życia niektórych produktów, w 
szczególności w przypadku pojazdów 
drogowych, samolotów i statków.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd celów na rok 2030 jest przewidziany dopiero dwa lata po przyjęciu istniejących 
celów klimatycznych. W celu zapewnienia jasnych ram legislacyjnych i uzasadnienia nowego 
poziomu ambicji, biorąc również pod uwagę zasady lepszego stanowienia prawa, przegląd 
celów powinien opierać się na solidnej ocenie skutków.

Poprawka 243
Rovana Plumb, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 pkt 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 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
oraz, na podstawie szczegółowej oceny 
skutków, bada możliwie jak najwięcej 
wykonalnych i opłacalnych pod względem 
ekonomicznym, a w szczególności 
społecznym opcji wprowadzenia nowego 
celu na 2030 r. na poziomie 50–55 % 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. Będzie on musiał również 
zawierać ocenę kosztów i korzyści na 
poziomie państw członkowskich. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 244
Marian-Jean Marinescu

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 pkt 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 

3. Do grudnia 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 pkt 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. Przegląd opiera się na 
kompleksowym badaniu uwzględniającym 
skutki gospodarcze, społeczne, 
klimatyczne i polityczne. Jeżeli Komisja 
uzna za stosowne zaproponowanie nowego 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. celu klimatycznego na 2030 r., przedkłada 
w tej sprawie odpowiednie wnioski 
dotyczące zmiany rozporządzeń 2018/1999 
i 2018/842.

Or. en

Poprawka 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 pkt 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 pkt 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 państwa członkowskie uznają, że 
pierwotny cel jest zbyt restrykcyjny, 
Komisja zmienia ten konkretny cel i 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wnioski, które uważa za stosowne.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć prawo głosu, jeżeli cele określone przez Komisję 
Europejską wydają im się zbyt restrykcyjne i zagrażają gospodarce sektorów, których te cele 
dotyczą.

Poprawka 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3
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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 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 50–55 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3. W świetle celów określonych w art. 
2 ust. 1 unijny cel klimatyczny na 2030 r., 
o którym mowa w art. 2 pkt 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, ustala się 
na poziomie 70 % redukcji emisji w 
porównaniu z poziomem z 1990 r.

Or. en

Poprawka 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 pkt 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 grudnia 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 
klimatycznej i bezprecedensowego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej 
spowodowanego pandemią Covid19, 
określonego w art. 2 ust. 1 i bada opcje 
wprowadzenia nowego celu na 2030 r.. 
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 248
Johan Van Overtveldt
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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 pkt 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., w oparciu o 
kompleksową i solidną ocenę skutków 
uwzględniającą społeczno-gospodarcze 
skutki kryzysu COVID-19, Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 pkt 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. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie możemy przesądzać o wyniku oceny skutków, wprowadzając już nowe cele na rok 2030. 
Ponadto, ponieważ kryzys COVID-19 prowadzi do ogromnych i historycznych wyzwań 
społeczno-gospodarczych, ważne jest, aby skutki i wpływ tego kryzysu zostały uwzględnione w 
bieżącej ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję dotyczącej celów na 2030 r.

Poprawka 249
Sara Cerdas

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 pkt 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 

3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 pkt 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 
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skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
pamiętając o odpowiednim 
harmonogramie ich oceny i omówienia.

Or. en

Poprawka 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 pkt 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 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, aby osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, i 
bada opcje wprowadzenia nowego celu na 
2030 r. na poziomie 65 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Komisja przedstawia odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 251
Andrey Novakov

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 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w świetle celu neutralności 

3. Do września 2020 r. Komisja 
zaproponuje dokonanie przeglądu 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 pkt 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, w świetle 
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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.

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. poprzez 
przeprowadzenie sektorowej oceny 
skutków. Jeżeli Komisja uzna za stosowne 
skorygowanie tego celu, przedkłada w tej 
sprawie odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 252
Kathleen Van Brempt

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 pkt 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 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, aby osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej określony w art. 2 ust. 1, oraz 
wprowadza nowy cel na 2030 r. na 
poziomie co najmniej 55–65 % redukcji 
emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
Komisja przedstawia odpowiednie wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 253
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Do września 2020 r. Komisja 
dokonuje przeglądu unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r., o którym mowa 
w art. 2 pkt 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 pkt 11 rozporządzenia (UE) 
2018/1999, w synergii z ożywieniem 
gospodarczym po kryzysie związanym z 
Covid-19 osiągniętym odpowiednio przez 
każde państwo członkowskie. Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne skorygowanie 
tego celu, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 254
Isabel García Muñoz

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 pkt 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 pkt 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, w stosownych przypadkach, 
należycie uzasadnione wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 255
Elena Kountoura

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 pkt 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 pkt 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 70 % 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

Poprawka 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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 pkt 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. Komisja dokonuje przeglądu 
unijnego celu klimatycznego na 2030 r., o 
którym mowa w art. 2 pkt 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby odpowiednio uwzględnić skutki kryzysu związanego z Covid-19, Komisja Europejska 
może potrzebować więcej czasu na ocenę obecnej sytuacji i zaproponowanie nowych celów 
na 2030 r.

Poprawka 257
Angel Dzhambazki

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, a także rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić wszystkie unijne akty prawne 
istotne ze względu na osiągnięcie celu 
klimatycznego Unii na 2030 r., 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 podejmuje 
niezbędne środki, obejmujące przyjęcie 
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Traktatami. wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami. Komisja ocenia w 
szczególności możliwości dostosowania 
emisji pochodzących z transportu 
lotniczego i morskiego do celu na 2030 r. i 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r., 
aby obniżyć te emisje do poziomu 
zerowego netto najpóźniej do 2050 r., i 
przedstawia stosowne wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, a także rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

4. Skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska nie powinna w żadnym momencie zmieniać zasad według własnego 
uznania i bez uwzględnienia rzeczywistych możliwości lub trudności państw członkowskich w 
realizacji tych celów.

Poprawka 260
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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, a także 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 istotne dla 
osiągnięcia celu Unii na 2030 r., aby 
umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na 
poziomie co najmniej 55–65 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami. Komisja ocenia w 
szczególności możliwości dostosowania 
emisji pochodzących z transportu 
lotniczego i morskiego do celu na 2030 r. i 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r., 
aby obniżyć te emisje do poziomu 
zerowego netto najpóźniej do 2050 r., i 
przedstawia stosowne wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 261
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 

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, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
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Traktatami. Traktatami. W tym kontekście Komisja 
zapewnia zachowanie inwestycji 
zaplanowanych już w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu (NECP) 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, co najmniej do czasu, gdy 
oferta zostanie dopasowana do popytu.

Or. en

Poprawka 262
Barbara Thaler

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, a także rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób pandemia 
Covid 19 zmieniła europejski i światowy 
krajobraz w odniesieniu do celu na 2030 
r.

Or. en

Poprawka 263
Johan Van Overtveldt

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 

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
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porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

2 ust. 1, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Uzasadnienie

Nie możemy przesądzać o wyniku oceny skutków, wprowadzając już nowe cele na rok 2030. 
Ponadto, ponieważ kryzys COVID-19 prowadzi do ogromnych i historycznych wyzwań 
społeczno-gospodarczych, ważne jest, aby skutki i wpływ tego kryzysu zostały uwzględnione w 
bieżącej ocenie skutków przeprowadzonej przez Komisję dotyczącej celów na 2030 r.

Poprawka 264
Marian-Jean Marinescu

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, a także 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., aby umożliwić osiągnięcie 
celu klimatycznego na 2030 r., o którym 
mowa w ust. 3, oraz aby osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 265
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja zaproponuje ocenienie, 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, a także rozważa 
wprowadzenie niezbędnych środków, w 
tym przyjęcie wniosków ustawodawczych 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 266
Elena Kountoura

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, a także 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., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 70 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić unijne akty prawne wdrażające cel 
Unii na 2030 r., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 50–55 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, a także 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., aby umożliwić osiągnięcie 
redukcji emisji na poziomie 70 % w 
porównaniu z 1990 r. oraz osiągnąć cel 
neutralności klimatycznej określony w art. 
2 ust. 1, a także rozważa wprowadzenie 
niezbędnych środków, w tym przyjęcie 
wniosków ustawodawczych zgodnie z 
Traktatami.

Or. en

Poprawka 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia 31 grudnia 2025 r., a 
następnie co pięć lat, Komisja dokonuje 
przeglądu i, w razie potrzeby, aktualizacji 
celów, o których mowa w niniejszym 
artykule, przedstawiając odpowiedni 
wniosek Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, z uwzględnieniem następujących 
elementów:
a) krajowych sprawozdań okresowych z 
realizacji zintegrowanych krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu, o 
których mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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, 
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2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013;
b) poziomu realizacji celów rozwoju 
gospodarczego i społecznego;
c) kontekstu międzynarodowego i jego 
wpływu na politykę klimatyczną UE;
d) innowacji technologicznych i 
najlepszych dostępnych technologii w 
odnośnych sektorach;
e) ewentualnych sytuacji kwalifikujących 
się jako siła wyższa i przygotowań do 
takich sytuacji;

Or. en

Uzasadnienie

Prawodawcy Unii powinni mieć możliwość zmiany i aktualizacji, w razie potrzeby, celu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zmian w ramach 
technologicznych, gospodarczych i regulacyjnych.

Poprawka 269
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do grudnia 2025 r. Komisja 
opracuje kompleksową analizę 
uwzględniającą wpływ gospodarczy, 
społeczny, klimatyczny i polityczny na 
poziomie Unii i światowym. .Jeżeli 
Komisja uzna za stosowne 
zaproponowanie nowego celu 
klimatycznego na 2030 r., przedkłada w 
tej sprawie odpowiednie wnioski dotyczące 
zmiany rozporządzeń 2018/1999 i 
2018/842 oraz zmiany innych przepisów 
unijnych przyczyniających się do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
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określonego w art. 2 ust. 1..

Or. en

Poprawka 270
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja zbada do dnia 30 
września 2025 r. możliwości ustalenia 
celu klimatycznego Unii na 2040 r. na 
poziomie 80–85 % redukcji emisji w 
porównaniu z 1990 r. oraz przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
stosowne wnioski.

Or. en

Poprawka 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Najpóźniej 12 miesięcy po 
przyjęciu celu klimatycznego na 2040 r. 
Komisja analizuje, w jaki sposób należy 
zmienić wszystkie unijne przepisy istotne 
dla osiągnięcia tego celu. Komisja wdraża 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami, w 
tym przyjmuje nowe wnioski 
ustawodawcze.

Or. en
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Poprawka 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 i 
po przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
skutków Komisja zbada do dnia 30 
września 2025 r. możliwości ustalenia 
celu klimatycznego Unii na 2040 r. oraz 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie stosowne wnioski.

Or. en

Poprawka 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Oceniając potrzebę przyjęcia 
nowych wniosków legislacyjnych 
zmieniających istniejące prawodawstwo i 
politykę, Komisja bierze pod uwagę 
spójność i stabilność regulacyjną w celu 
zachowania otoczenia sprzyjającego 
przyszłościowym inwestycjom.

Or. en

Uzasadnienie

Cel neutralności klimatycznej można najlepiej wesprzeć stabilnymi ramami polityki 
zapewniającymi przewidywalne i pozytywne środowisko inwestycyjne, które umożliwia płynne 
i opłacalne przejście na neutralność klimatyczną. Ma to na celu zapewnienie zaangażowania 
przemysłu w realizację celu na 2050 r.

Poprawka 274
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 należy 
zmienić wszystkie unijne przepisy istotne 
dla osiągnięcia tego celu, i rozważa 
podjęcie niezbędnych środków, w tym 
przyjęcie wniosków ustawodawczych, 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 275
Kathleen Van Brempt

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 należy 
zmienić wszystkie unijne przepisy istotne 
dla osiągnięcia tego celu, i przedstawia 
odpowiednie wnioski ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 276
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Wkład w realizację celu neutralności 
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klimatycznej
Aby osiągnąć cel neutralności 
klimatycznej, wszystkie państwa 
członkowskie i wszystkie sektory będą 
musiały wnieść niezbędny wkład, w tym 
sektor transportu z pełnym 
uwzględnieniem sektorów lotniczego i 
morskiego. W celu planowania i 
monitorowania wymaganych działań we 
wszystkich sektorach ustanawia się 
sektorowe plany działania na rzecz 
neutralności klimatycznej, które są 
oceniane i dostosowywane przez Komisję 
w ustalonych terminach; 

Or. en

Poprawka 277
Angel Dzhambazki

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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. Określając na poziomie Unii 
Europejskiej trajektorię emisji gazów 
cieplarnianych, której celem jest 
osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto do 2050 r., Komisja 
Europejska przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski ustawodawcze. Najpóźniej w 
terminie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 279
Marian-Jean Marinescu

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 grudnia 2023 r. Komisja 
opracuje wszechstronne badanie w 
oparciu o elementy przewidziane w ust. 3 
niniejszego artykułu oraz o pierwszy 
globalny przegląd, o którym mowa w art. 
14 porozumienia paryskiego. Komisja 
wykorzystuje to badanie do przedstawienia 
propozycji trajektorii na poziomie Unii, 
aby do 2050 r. osiągnąć cel w zakresie 
neutralności klimatycznej określony 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.

Or. en
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Poprawka 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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. W oparciu o kryteria określone w 
ust. 3 Komisja ocenia możliwość ustalenia 
na poziomie Unii trajektorii prowadzącej 
do osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Unijne cele w zakresie emisji stanowią kluczowe elementy polityki Unii dotyczące walki ze 
zmianą klimatu. Z tego powodu obliczenie trajektorii osiągnięcia zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto w Unii do 2050 r. powinno w pełni obejmować prawodawców Unii i 
powinno podlegać wspólnej decyzji.

Poprawka 281
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia możliwość ustalenia na 
poziomie Unii trajektorii prowadzącej do 
osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1.
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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.

W oparciu o tę ocenę Komisja 
przedstawia, w stosownych przypadkach, 
wniosek ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 282
Barbara Thaler

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. Po każdym globalnym przeglądzie, 
o którym mowa w art. 14 porozumienia 
paryskiego, Komisja dokonuje przeglądu 
tej trajektorii. Jeżeli Komisja uzna za 
konieczne zaproponowanie dodatkowego 
prawodawstwa, przedkłada w tej sprawie 
odpowiednie wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 283
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

1. W oparciu o kryteria określone w 
ust. 3 Komisja ocenia możliwość ustalenia 
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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.

na poziomie Unii trajektorii prowadzącej 
do osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
oraz przedstawia Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu wnioski w sprawie 
odpowiedniej zmiany niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 284
Johan Van Overtveldt

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 ocenia na poziomie Unii 
opcje trajektorii prowadzącej do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
na poziomie UE, określonego w art. 2 ust. 
1, do 2050 r. i w stosownych przypadkach 
przedstawia wnioski ustawodawcze. 
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 przedstawia 
wnioski ustawodawcze.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji jest niedopuszczalna i unieważnia decyzje tych dwóch 
współprawodawców. W dokumencie roboczym służby prawnej wyraźnie wskazano argumenty 
przeciwko przekazaniu Komisji uprawnień związanych z określeniem trajektorii w 
perspektywie do 2050 r.

Poprawka 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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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 ocenia na poziomie Unii 
trajektorię prowadzącą do osiągnięcia do 
2050 r. 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 składa 
wnioski ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

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 na poziomie Unii trajektorii 
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 ustala na podstawie kryteriów, o 
których mowa w ust. 3, trajektorię na 
poziomie Unii prowadzącą do osiągnięcia 
celu określonego w art. 2 ust. 1 i 
przedstawia odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Najpóźniej w terminie 
sześciu miesięcy od każdego globalnego 
przeglądu, o którym mowa w art. 14 
porozumienia paryskiego, Komisja 
dokonuje przeglądu tej trajektorii.

Or. en

Poprawka 287
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Angel Dzhambazki

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.

skreśla się

Or. en

Poprawka 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Or. en

Uzasadnienie

Unijne cele w zakresie emisji stanowią kluczowe elementy polityki Unii dotyczące walki ze 
zmianą klimatu. Z tego powodu obliczenie trajektorii osiągnięcia zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto w Unii do 2050 r. powinno w pełni obejmować prawodawców Unii i 
powinno podlegać wspólnej decyzji.

Poprawka 289
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wniosek oraz przeglądy tej 
trajektorii, o których mowa w ust. 1 
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niniejszego artykułu przyjmuje się, 
zmieniając rozporządzenia 2018/1999 oraz 
2018/842 oraz wszelkie inne przepisy 
unijne przyczyniające się do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1.

Or. en

Poprawka 290
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

skreśla się

Or. en

Poprawka 292
Elena Kountoura

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

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z uwzględnieniem pełnych 
kosztów opóźnienia działań w dziedzinie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 293
Kathleen Van Brempt

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 koszt niepodjęcia 
działań;

Or. en

Poprawka 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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;

Or. en

Poprawka 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a



PE652.582v01-00 32/97 AM\1206523PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, w tym koszty dostosowania;

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie należy uwzględnić koszty inwestycyjne technicznego dostosowania nowych 
technologii do istniejących instalacji i sprzętu. Takie koszty mogą być znaczące.

Poprawka 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

skreśla się

Or. en

Poprawka 299
Tilly Metz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) konkurencyjność unijnej 
gospodarki;

b) konkurencyjność i długoterminowa 
stabilność unijnej gospodarki;

Or. en

Poprawka 300
Jörgen Warborn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) konkurencyjność przemysłu 
wytwórczego i znaczenie przeciwdziałania 
outsourcingu produkcji do państwa 
trzeciego, co prowadzi do ucieczki emisji;

Or. en

Poprawka 301
Kathleen Van Brempt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sektorowe plany działania na rzecz 
neutralności klimatycznej, o których 
mowa w art. 2a;

Or. en

Poprawka 302
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) skutki społeczne

Or. en

Poprawka 303
Jörgen Warborn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) konkurencyjność części sektora 
transportu, które są narażone na 
międzynarodową konkurencję, oraz 
znaczenie przeciwdziałania 
wyrejestrowywaniu statków i statków 
powietrznych w Unii w celu ich 
zarejestrowania w państwie trzecim, co 
prowadzi do ucieczki emisji;

Or. en
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Poprawka 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) technologię na podstawie bardzo 
niskiego zużycia energii i zasobów 
naturalnych, niezawodności, zdolności do 
recyklingu i szerokiej dostępności;

Or. en

Poprawka 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepsze dostępne technologie, ich 
bieżące rozpowszechnienie na rynku oraz 
warunki ich dalszego wdrażania;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna obliczyć tę trajektorię, uwzględniając najlepsze technologie na 
rynku oraz ich dostępność.

Poprawka 306
Andor Deli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię oraz 
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zasadę neutralności technologicznej;

Or. en

Poprawka 307
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię, w 
kontekście analizy ich cyklu życia, oraz 
innowacje;

Or. en

Poprawka 308
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) najlepszą dostępną technologię; c) najlepszą dostępną technologię pod 
względem zrównoważoności, innowacji i 
odporności;

Or. en

Poprawka 309
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

ca) cechy poszczególnych sektorów 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 310
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przystępność cenową surowców;

Or. en

Poprawka 311
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) poziom zdolności do wdrożenia 
technologii w oparciu o zieloną energię;

Or. en

Poprawka 312
Andor Deli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) suwerenność państw 
członkowskich w określaniu ich 
krajowego koszyka energetycznego;
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Or. en

Poprawka 313
Andor Deli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) krajowe strategie i plany 
osiągnięcia neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 314
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) uczciwość i solidarność między 
państwami członkowskimi;

e) uczciwość, solidarność oraz 
zaangażowanie na rzecz neutralności 
klimatycznej między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 315
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) Potrzebę dostępnych, 
wiarygodnych i dokładnych informacji na 
temat efektywności środowiskowej dla 
obywateli, aby mogli dokonywać bardziej 
zrównoważonych i przyjaznych dla 
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klimatu wyborów;

Or. en

Poprawka 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zróżnicowane sytuacje krajowe 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 318
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne, unikanie zjawiska aktywów 
osieroconych i jednocześnie zapewnienie 
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przewidywalności dla odnośnych 
sektorów, zwłaszcza w odniesieniu do 
infrastruktury transportowej;

Or. en

Poprawka 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 tym poziom dostępnego 
wsparcia finansowego ze środków UE;

Or. en

Poprawka 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 tym zakres dostępnego 
wsparcia z finansowania unijnego;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie odpowiednich mechanizmów wsparcia finansowego na potrzeby transformacji 
energetycznej i cyfrowej, innowacji oraz badań naukowych, a także na potrzeby zapewnienia 
równych warunków transformacji to jedne z najistotniejszych elementów umożliwiających 
osiągnięcie celów strategii zerowych emisji.

Poprawka 321
Isabel García Muñoz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby, możliwości i wyzwania 
inwestycyjne, w szczególności pod 
względem dywersyfikacji gospodarczej;

Or. en

Poprawka 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) potrzebę przewidywalności i 
stabilności regulacji dla inwestycji 
wytrzymujących próbę czasu;

Or. en

Uzasadnienie

Cel neutralności klimatycznej można najlepiej wesprzeć stabilnymi ramami polityki 
zapewniającymi przewidywalne i pozytywne środowisko inwestycyjne, które umożliwia płynne 
i opłacalne przejście na neutralność klimatyczną. Ma to na celu zapewnienie zaangażowania 
przemysłu w realizację celu na 2050 r.

Poprawka 323
Elena Kountoura

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, przez zapewnienie wszystkim 
równego i przystępnego cenowo dostępu 
do zrównoważonej energii, żywności, 
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mieszkalnictwa oraz mobilności, a także 
prawa do zatrudnienia z godziwym 
poziomem wynagrodzenia i minimalnym 
dochodem gwarantowanym dla 
wszystkich;

Or. en

Poprawka 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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, przez zapewnienie 
pracownikom profesjonalnych 
mechanizmów restrukturyzacji w 
kierunku zrównoważonych sektorów przy 
jednoczesnym zachowaniu i podniesieniu 
bieżących poziomów wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 325
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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, realna i 
uczciwa społecznie względem ludzi i 
terytoriów;

Or. en
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Poprawka 326
Isabel García Muñoz

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 potrzebę inwestowania 
w sprawiedliwą i uczciwą społecznie 
transformację;

Or. en

Poprawka 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) rozwój sektora transportu i 
mobilności pod względem bieżących lub 
potencjalnych wstrząsów gospodarczych, 
aby uniknąć kryzysu gospodarczego i 
utraty konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) odpowiedzialność Unii za emisje 
historyczne, które można postrzegać jako 
dług klimatyczny, oraz jej zasoby 
technologiczne i gospodarcze;
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Or. en

Poprawka 329
Angel Dzhambazki

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;

skreśla się

Or. en

Poprawka 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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;

skreśla się

Or. en

Poprawka 331
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera i
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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 
działania podejmowane przez państwa 
trzecie na rzecz realizacji 
długoterminowych celów porozumienia 
paryskiego i ostatecznego celu Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu;

Or. en

Uzasadnienie

Europa odpowiada za 9 % światowych emisji gazów cieplarnianych, chociaż jej ludność 
stanowi niewiele ponad 6 % światowej populacji. Działania na rzecz walki ze zmianą klimatu 
będą skuteczne, jeżeli pozostałe państwa świata poczynią na tym polu istotne postępy.

Poprawka 332
Marian-Jean Marinescu

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;

Or. en

Poprawka 333
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 

skreśla się
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sprawozdania IPCC.

Or. en

Poprawka 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 335
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

j) najlepsze dostępne i najnowsze 
dowody naukowe, w tym najnowsze 
sprawozdania IPCC oraz kompleksową 
społeczno-ekonomiczną i sektorową ocenę 
skutków;

Or. en

Poprawka 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wszechstronne wielosektorowe 
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podejście, w ramach którego należycie 
uwzględnione zostaną wskaźniki związane 
z realizacją celów klimatycznych przez 
poszczególne sektory, a zwłaszcza przez 
sektory transportu i mobilności;

Or. en

Poprawka 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) dobre praktyki, przepisy lub 
polityki opracowane przez państwa 
członkowskie, regiony lub podmioty 
lokalne przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia lub po jego 
wejściu w życie;

Or. en

Poprawka 338
Andor Deli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) uznanie gazu ziemnego za 
przejściowe źródło energii i jego roli w 
przechodzeniu na gospodarkę 
bezemisyjną;

Or. en

Poprawka 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapobieganie ucieczce emisji i 
inwestycji, szczególnie w sektorach 
energochłonnych działających w 
warunkach globalnej konkurencji;

Or. en

Poprawka 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapobieganie ryzyku ucieczki 
emisji, szczególnie w sektorach 
energochłonnych działających w 
warunkach globalnej konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Zapobieganie ucieczce emisji powinno być istotnym elementem ocen skutków, które 
towarzyszą decyzjom określającym cele klimatyczne. W ocenie skuteczności działań unijnych 
podjętych w celu ochrony klimatu należy również uwzględnić kwestię unikania zakłócenia 
konkurencji na szczeblu światowym przy utrzymaniu miejsc pracy i inwestycji w Europie.

Poprawka 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) gospodarcze i społeczne skutki 
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pandemii COVID-19;

Or. en

Uzasadnienie

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy kryzys społeczny i gospodarczy w całej 
Unii. Oceniając trajektorię i określając cele na 2030 r., Komisja Europejska powinna 
uwzględnić najnowsze wydarzenia kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Poprawka 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) ślad węglowy związany ze zużyciem 
towarów w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 343
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) potencjalne skutki społeczne 
środków wdrażanych w przyszłości;

Or. en

Uzasadnienie

Przy wprowadzaniu na poziomie Unii i na poziomie krajowym środków odpowiednich do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej Komisja Europejska powinna uwzględnić skutki 
transformacji, która wiedzie do neutralności klimatycznej, w dobrostan obywateli, dobrobyt 
społeczeństwa i konkurencyjność gospodarki, aby zapewnić sprawiedliwą i przejrzystą 
transformację.
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Poprawka 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) inkluzywne wielosektorowe 
podejście oparte na wskaźnikach 
realizacji celów klimatycznych przez 
poszczególne sektory, w tym sektory 
transportu i mobilności;

Or. en

Uzasadnienie

Obliczając trajektorię, Komisja Europejska powinna uwzględnić szczególne wskaźniki 
sektorowe.

Poprawka 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Unijny budżet emisji dwutlenku węgla

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanawia unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla i przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie stosowne wnioski 
ustawodawcze.

Or. en

Poprawka 346
Carles Puigdemont i Casamajó
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odpowiednie instytucje Unii i 
państwa członkowskie zapewniają ciągłe 
postępy w zwiększaniu zdolności 
przystosowawczych, wzmacnianiu 
odporności i zmniejszaniu wrażliwości na 
zmianę klimatu zgodnie z art. 7 
porozumienia paryskiego, w szczególności 
w tych obszarach, w których zgodnie z 
konsensusem opartym na wiedzy 
naukowej skutki zmiany klimaty mają 
krytyczne znaczenie.

Or. en

Poprawka 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 348
Kathleen Van Brempt

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 i wszystkie jej skutki 
zgodnie z art. 7 porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 349
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów. 
Państwa członkowskie i Unia opracowują 
wykaz strategicznych sektorów i 
łańcuchów wartości, które mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia odpornej, w 
tym na zmianę klimatu, zdrowej, 
sprawiedliwej społecznej i dostosowanej 
do przyszłych wyzwań Unii. Należy 
określić środki inwestycyjne i polityczne 
niezbędne do utrzymania lub ożywienia 
tych sektorów.

Or. en

Poprawka 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów. W tych 
strategiach i planach należy uwzględnić 
regiony państw członkowskich oraz, w 
stosownych przypadkach, duże gminy lub 
lokalne konglomeraty.

Or. en

Poprawka 351
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają – 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.

Or. en

Poprawka 352
Isabel García Muñoz

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 

2. We współpracy z władzami 
regionalnymi i lokalnymi państwa 
członkowskie opracowują i wdrażają 
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zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

strategie i plany adaptacyjne, które 
obejmują kompleksowe ramy zarządzania 
ryzykiem, w oparciu o solidne scenariusze 
odniesienia dotyczące klimatu i 
wrażliwości oraz oceny postępów.

Or. en

Poprawka 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące klimatu 
i wrażliwości oraz oceny postępów.

2. Państwa członkowskie opracowują 
i wdrażają strategie i plany adaptacyjne, 
które obejmują kompleksowe ramy 
zarządzania ryzykiem, w oparciu o solidne 
scenariusze odniesienia dotyczące 
wrażliwości na zmiany gospodarcze, 
kwestie społeczne i na zmianę klimatu 
oraz oceny postępów.

Or. en

Poprawka 354
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja rozważy złożenie wniosku 
w sprawie ram legislacyjnych w celu 
usprawnienia zarządzania ryzykiem, 
zwiększenia odporności i lepszego 
przystosowania się do zmiany klimatu w 
zakresie infrastruktury transportowej.

Or. en
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Poprawka 355
Andrey Novakov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po dokonaniu stosownych uzgodnień z 
państwami członkowskimi i złożeniu przez 
Komisję sprawozdania z wdrażania do 
dnia 30 września 2023 r. i od tej daty co 
pięć lat Komisja ocenia, wraz z oceną 
przewidzianą w art. 29 ust. 5 
rozporządzenia (UE) 2018/1999:

Or. en

Poprawka 356
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 

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

określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1, oraz opartego na kryteriach 
określonych w art. 3 ust. 3;

Or. en

Poprawka 358
Kathleen Van Brempt

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 i sektory na drodze do 
realizacji celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 359
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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;

Or. en
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Poprawka 360
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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.

Or. en

Poprawka 361
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe postępy na szczeblu 
światowym w zakresie realizacji celów 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zbiorowe postępy w ujęciu 
światowym;

Or. en
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Poprawka 363
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 364
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 365
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) spójności środków unijnych z 
celem neutralności klimatycznej 
określonym w art. 2 ust. 1 wyrażonym w 
formie trajektorii, o której mowa w art. 3 
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ust. 1; ust. 1, oraz z postępami ogólnoświatowymi 
zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 366
Barbara Thaler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) odpowiedniości środków unijnych 
względem środków podejmowanych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 367
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 368
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 1 i 2, Komisja stwierdza, że 
środki unijne są niespójne z celem 
neutralności klimatycznej określonym 
w art. 2 ust. 1 lub nieadekwatne w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 

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

drodze do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej lub przystosowania się do 
zmiany klimatu, o których mowa w art. 4, 
są niewystarczające, Komisja wprowadza 
niezbędne środki zgodnie z Traktatami w 
celu zaradzenia tej niespójności w ciągu 6 
miesięcy od przeprowadzenia oceny.

Or. en

Poprawka 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
neutralności klimatycznej 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. Wszelkie oceny lub 
analizy skutków przeprowadzone w celu 
przyjęcia nowych środków uwzględniają 
poziom technicznej wykonalności 
związanej z rozwojem infrastruktury 
służącej do uzupełniania paliw 
alternatywnych. We wszystkich 
przypadkach uwzględniają one luki i 
opóźnienia w polityce europejskiej w 
zakresie wyposażania sieci TEN-T w 
punkty dystrybucji energii alternatywnej 
bez uszczerbku i kar dla państw 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja Europejska musi przyjąć odpowiedzialność za brak dostatecznej liczby niezbędnych 
urządzeń w całej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), a nie zrzucać tę 
odpowiedzialność na państwa członkowskie.

Poprawka 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia ich zgodność w świetle 
celu neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1 wyrażonego w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, a 
także w świetle celów w zakresie adaptacji 
określonych w art. 4 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 ich przyjęcia, tak aby były one 
bezpośrednio dostępne dla ogółu 
społeczeństwa, natychmiast po 
ukończeniu oceny oraz w każdym 
przypadku przed przyjęciem danego 
środka lub wniosku.

Or. en

Poprawka 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 

4. Przed przyjęciem jakichkolwiek 
środków lub wniosków ustawodawczych 
Komisja ocenia je w świetle celu 
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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.

neutralności klimatycznej określonego 
w art. 2 ust. 1, a także śladu węglowego 
dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
z uwzględnieniem pełnego cyklu życia, w 
tym emisji pośrednich, wyrażonych 
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.

Or. en

Poprawka 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu zapewnienia ciągłych 
postępów w osiąganiu neutralności 
klimatycznej, o których mowa w art. 1 i 2, 
Komisja i państwa członkowskie w pełni 
uwzględniają zobowiązania określone w 
art. 3 lit. b) dyrektywy 2011/92/UE w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko w celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych 
przez cały ich cykl życia, na przykład 
emisji powstałych w fazie budowy i 
eksploatacji, oraz uwzględnienia emisji 
pośrednich w łańcuchu wartości danego 
przedsięwzięcia. Ponadto wszelkie 
przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury 
transportowej po przeprowadzaniu 
niezależnej oceny uznaje się za zgodne z 
celami klimatycznymi na 2030, 2050 i w 
miarę możliwości 2040 r. oraz spójne z 
celem UE dotyczącym zbudowania wysoce 
zasobo- i energooszczędnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki o obiegu 
zamkniętym opartej w pełni na 
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odnawialnych źródłach energii. 

Or. en

Uzasadnienie

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Poprawka 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja ocenia ogólny wpływ 
„biopaliw” pierwszej, drugiej i trzeciej 
generacji: emisje gazów cieplarnianych 
związane ze zmianą użytkowania gruntów 
i wylesianiem, emisje gazów 
cieplarnianych związane z transportem 
„biopaliw”, utratę naturalnych 
pochłaniaczy, utratę różnorodności 
biologicznej, masowy wykup i dzierżawę 
ziemi, konkurencję z produkcją rolną na 
własne potrzeby i wzrost cen niezbędnej 
żywności. Komisja i państwa członkowskie 
odpowiednio ponownie ocenią swoje 
wsparcie finansowe na rzecz „biopaliw” i 
przedstawią plany stopniowego 
ograniczania tego wsparcia.

Or. en

Poprawka 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst



AM\1206523PL.docx 65/97 PE652.582v01-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Komisja przedstawi metodę 
uwzględniania potencjalnych emisji w 
bilansie emisji UE i państw członkowskich 
w celu odzwierciedlenia ogólnego 
globalnego śladu węglowego.

Or. en

Poprawka 377
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Ocena środków krajowych

1.
Do dnia 30 września 2023 r. i od tej daty 
co pięć lat Komisja ocenia:
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a) spójność zidentyfikowanych środków 
krajowych, na podstawie krajowych 
planów w zakresie energii i klimatu lub 
dwuletnich sprawozdań z postępów 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2018/1999, odpowiednich do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;
b) adekwatność odpowiednich środków 
krajowych w celu zapewnienia postępów 
w zakresie przystosowania, o których 
mowa w art. 4.
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.
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.
3. Jeżeli zgodnie z ust. 2 wydane zostanie 
zalecenie, zastosowanie mają następujące 
zasady:
a) dane państwo członkowskie należycie 
uwzględnia zalecenie, w duchu 
solidarności między państwami 
członkowskimi a Unią oraz między 
samymi państwami członkowskimi;
b) zainteresowane państwo członkowskie 
w swoim pierwszym sprawozdaniu 
z postępu przedłożonym zgodnie z art. 17 
rozporządzenia (UE) 2018/1999 w roku 
następującym po roku wydania zalecenia 
podaje, w jaki sposób należycie 
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uwzględniło to zalecenie. Jeżeli dane 
państwo członkowskie postanowi nie brać 
pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;
c) zalecenia powinny uzupełniać się 
z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla 
poszczególnych państw wydawanymi 
w ramach europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 378
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

a) spójność zidentyfikowanych środków 
krajowych, na podstawie krajowych 
planów w zakresie energii i klimatu lub 
dwuletnich sprawozdań z postępów 
przedłożonych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2018/1999, odpowiednich do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 ust. 1 wyrażonego 
w formie trajektorii, o której mowa 
w art. 3 ust. 1;
b) adekwatność odpowiednich środków 
krajowych w celu zapewnienia postępów 
w zakresie przystosowania, o których 
mowa w art. 4.
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.

Or. en



PE652.582v01-00 68/97 AM\1206523PL.docx

PL

Poprawka 379
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 380
Johan Van Overtveldt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność za własne zobowiązania w 
zakresie ograniczenia emisji. Państwa członkowskie określają swój wkład w osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej na szczeblu UE w swoich strategiach długoterminowych.

Poprawka 381
Marian-Jean Marinescu
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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 z uwzględnieniem 
zdolności zasobów krajowych w celu 
zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 382
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wpływ wdrażanych środków na 
sytuację gospodarczą i społeczną kraju.

Or. en

Poprawka 383
Isabel García Muñoz

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

Or. en
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Poprawka 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
może wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Zalecenia Komisji będą 
jednak mogły stanowić niezbędne 
wsparcie dla państw członkowskich na 
potrzeby ponownego dostosowania celu, 
aby w większym stopniu odpowiadał on 
rzeczywistym możliwościom technicznym 
danego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje takie zalecenia do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Cele określone przez Komisję Europejską muszą być możliwe do osiągnięcia przez państwa 
członkowskie; w związku z tym Komisja musi obniżyć te cele (ponieważ są one zbyt trudne do 
osiągnięcia przez państwa członkowskie), a w stosownych przypadkach musi zapewnić 
państwom członkowskim niezbędne wsparcie techniczne i materialne w celu umożliwienia im 
maksymalnego możliwego zbliżenia się do osiągnięcia celu.

Poprawka 385
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja stwierdza, 2. Jeżeli Komisja stwierdza, 
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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.

z należytym uwzględnieniem zbiorowych 
postępów ocenionych zgodnie z art. 5 
ust. 1, że środki podjęte przez państwo 
członkowskie są niespójne z celem 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, lub nieadekwatne 
w celu zapewnienia postępów w zakresie 
przystosowania, o których mowa w art. 4, 
lub że cele Unii doprowadziły do 
zmniejszenia lub utraty konkurencyjności 
w sektorach takich jak transport, może 
wydać zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 386
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 387
Kathleen Van Brempt
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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 unijnym celem neutralności 
klimatycznej wyrażonym w formie 
trajektorii, o której mowa w art. 3 ust. 1, 
lub nieadekwatne w celu zapewnienia 
postępów w zakresie przystosowania, 
o których mowa w art. 4, wydaje zalecenia 
dla tego państwa członkowskiego. Komisja 
podaje te zalecenia do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 388
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 389
Johan Van Overtveldt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność za własne zobowiązania w 
zakresie ograniczenia emisji. Państwa członkowskie określają swój wkład w osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej na szczeblu UE w swoich strategiach długoterminowych.

Poprawka 390
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 392
Kathleen Van Brempt

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 postępów przedłożonym 
zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 
2018/1999 w roku następującym po roku 
wydania zalecenia podaje, w jaki sposób 
faktycznie należycie uwzględniło to 
zalecenie, oraz informuje, jakie środki 
przyjęło w celu realizacji tego zalecenia;
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Or. en

Poprawka 393
Isabel García Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 394
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie nie wypełni zobowiązań 
wynikających z ust. 3 lub nie wdroży 
środków w odpowiedzi na zalecenie 
Komisji, Komisja ma możliwość 
zastosowania dalszych reperkusji zgodnie 
z określonymi ramami dotyczącymi 
wdrażania, monitorowania i 
egzekwowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy państwo 
członkowskie nie wypełni zobowiązań 
wynikających z ust. 3 lub nie wdroży 
środków w odpowiedzi na zalecenie 
Komisji, Komisja wdraża niezbędne środki 
zgodnie z Traktatami.

Or. en

Poprawka 396
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Oprócz elementów, o których 
mowa w art. 5 i 6, Komisja opiera swoją 
ocenę, o której mowa w art. 5 i 6, na co 
najmniej:

Or. en

Poprawka 397
Marian-Jean Marinescu

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 
obszarze transportu takich jak Europejska 
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Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA);

Or. en

Poprawka 398
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 399
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC i kompleksowej 
ocenie wpływu społeczno-gospodarczego i 
sektorowego; oraz

Or. en

Poprawka 400
Barbara Thaler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych, w tym najnowszych 
sprawozdaniach IPCC; oraz

d) najlepszych dostępnych dowodach 
naukowych; oraz

Or. en

Poprawka 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Unijna sieć ds. zmiany klimatu

1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja 
ustanowi Unijną sieć ds. zmiany klimatu 
(EUnCC), niezależny naukowy panel 
doradczy ds. zmian klimatu, w którego 
skład wchodzą naukowcy wybrani na 
podstawie wiedzy fachowej w dziedzinie 
zmiany klimatu i spośród propozycji 
regionów, koalicji regionów lub 
podmiotów lokalnych.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania EUnCC zapewniała jej 
autonomię naukową, w tym wobec 
instytucji unijnych i regionalnych.
3. Odpowiednia komisja Parlamentu 
Europejskiego wydaje opinię dotyczącą 
mianowania członków EUnCC wyłącznie 
w oparciu o autonomię naukową jej 
członków.
4. EUnCC monitoruje redukcje emisji 
gazów cieplarnianych w Unii, państwach 
członkowskich i regionach, biorąc pod 
uwagę unijny budżet emisji dwutlenku 
węgla, o którym mowa w art. 3.
5. EUnCC ocenia spójność środków 
podjętych w celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz 
postępy poczynione w tym zakresie.
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6. EUnCC przekazuje co roku Komisji 
oraz odpowiedniej komisji Parlamentu 
Europejskiego sprawozdanie z ustaleń 
zgodnie z ust. 3. EUnCC gwarantuje 
obywatelom pełną przejrzystość i 
udostępnia swoje informacje publicznie 
we wszystkich językach urzędowych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 402
Barbara Thaler

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

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
narodami na całym świecie, aby 
umożliwić im podejmowanie działań na 
rzecz neutralności klimatycznej 
i budowania odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję.

Or. en

Poprawka 403
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, 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. W 
dialogu z Komisją uczestniczą 
zainteresowane strony z sektora 
samochodów osobowych/ciężarowych, 
aeronautyki, marynarki, kolei, energii, 
transportu i mobilności.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ kwestia ta dotyczy w pierwszej kolejności wszystkich producentów (we wszystkich 
rodzajach transportu), a także wszystkich zainteresowanych stron z sektora energetycznego 
oraz przewoźników, należy prowadzić z nimi konsultacje i włączyć ich w dialog z Komisją, 
aby zwiększyć ich świadomość na temat wyzwań i ograniczeń, z jakimi wiążą się takie cele w 
przyszłości i w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju ich branż.

Poprawka 404
Sara Cerdas
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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 
w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
społeczeństwa oraz wzmocnić ich pozycję. 
Komisja ułatwia sprzyjający włączeniu 
społecznemu i dostępny dla wszystkich 
proces na wszystkich poziomach, w tym na 
poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oraz z udziałem partnerów 
społecznych, 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 
Europejska i państwa członkowskie 
opracowują kampanie informacyjne z 
udziałem obywateli i instytucji.

Or. en

Poprawka 405
Henna Virkkunen

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 

Komisja współpracuje ze wszystkimi 
grupami społeczeństwa, aby umożliwić im 
podejmowanie działań na rzecz 
neutralności klimatycznej i budowania 
odpornego na zmianę klimatu 
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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.

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

Or. en

Poprawka 406
Jörgen Warborn

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 

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, społeczności 
przedsiębiorców 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

Poprawka 407
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 
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, obywateli 
i społeczeństwa obywatelskiego, 
zmierzający do wymiany najlepszych 
praktyk i określenia działań oraz wkładu na 
rzecz osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia. Poza tym Komisja może 
również korzystać z wielopoziomowych 
dialogów w dziedzinie klimatu i energii 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999.

Or. en

Poprawka 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Uznając ogromną odpowiedzialność 
branży paliw kopalnych za zmianę 
klimatu, a także tuszowanie przez nią tej 
odpowiedzialności i zaprzeczanie jej 
skutkom, nie należy dopuścić 
przedstawicieli tej branży do udziału w 
procesie opracowywania prawodawstwa 
dotyczącego klimatu. Ponadto instytucje 
UE i państwa członkowskie powinny 
zakazać wszelkich form promowania i 
sponsorowania paliw kopalnych.

Or. en

Poprawka 409
Petar Vitanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Sieć Krajowych Urzędników 

Łącznikowych
1. Komisja ustanawia Sieć Krajowych 
Urzędników Łącznikowych składającą się 
z przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich (krajowych urzędników 
łącznikowych). Państwa członkowskie 
powołują do Sieci Krajowych Urzędników 
Łącznikowych po jednym przedstawicielu. 
Posiedzenia Sieci Krajowych Urzędników 
Łącznikowych mogą odbywać się w 
różnych konfiguracjach eksperckich.
2. Sieć Krajowych Urzędników 
Łącznikowych ma w szczególności 
ułatwiać wymianę informacji pomiędzy 
Komisją a państwami członkowskimi i 
wspierać Komisję w rozpowszechnianiu 
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działalności, ustaleń i zaleceń Komisji 
wśród odpowiednich interesariuszy w 
całej Unii.
3. Sieć Krajowych Urzędników 
Łącznikowych pełni funkcję punktu 
kontaktowego na poziomie krajowym, by 
ułatwiać współpracę Komisji i ekspertów 
krajowych w kontekście wdrażania 
wszystkich środków na rzecz osiągnięcia 
neutralności klimatycznej.
4. O ile krajowi urzędnicy łącznikowi 
muszą ściśle współpracować z 
pochodzącymi z ich państw członkowskich 
przedstawicielami platformy sprawiedliwej 
transformacji, to sama Sieć Krajowych 
Urzędników Łącznikowych nie może 
powielać działań platformy sprawiedliwej 
transformacji ani działań prowadzonych 
na innych forach Unii. 

Or. en

Poprawka 410
José Ramón Bauzá Díaz
w imieniu grupy Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 życie niniejszego rozporządzenia].
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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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
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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 życie niniejszego rozporządzenia].
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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
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i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 412
Barbara Thaler

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 życie niniejszego rozporządzenia].
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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
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kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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 życie niniejszego rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
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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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Unijne cele w zakresie emisji stanowią kluczowe elementy polityki Unii dotyczące walki ze 
zmianą klimatu. Z tego powodu obliczenie trajektorii osiągnięcia zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto w Unii do 2050 r. powinno w pełni obejmować prawodawców Unii i 
powinno podlegać wspólnej decyzji.

Poprawka 414
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Andor Deli

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 życie niniejszego rozporządzenia].
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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
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wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 415
Johan Van Overtveldt

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 życie niniejszego rozporządzenia].
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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji jest niedopuszczalna i unieważnia decyzje tych dwóch 
współprawodawców. W dokumencie roboczym służby prawnej wyraźnie wskazano argumenty 
przeciwko przekazaniu Komisji uprawnień związanych z określeniem trajektorii w 
perspektywie do 2050 r.

Poprawka 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
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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 życie niniejszego rozporządzenia].
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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Or. en

Poprawka 417
Angel Dzhambazki

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 życie niniejszego rozporządzenia].
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 następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 418
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 419
Andrey Novakov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
Parlamentem Europejskim i ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie, zgodnie z zasadami 
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międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

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

Or. en

Poprawka 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Przegląd

Po upływie sześciu miesięcy od każdego 
globalnego przeglądu, o którym mowa w 
art. 14 porozumienia paryskiego, Komisja 
przeprowadza przegląd wszystkich 
elementów niniejszego rozporządzenia w 
świetle najnowszych dowodów naukowych 
w celu osiągnięcia długoterminowych 
celów porozumienia paryskiego oraz 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
ustawodawczymi.

Or. en


