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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski, podobnie jak szereg państw, władz lokalnych i naukowców, oświadczył, 
że nasza planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego i środowiskowego. Aby uniknąć 
przyspieszonej i nieodwracalnej zmiany klimatu i ogromnego spadku różnorodności 
biologicznej, należy szybko ograniczyć światowe emisje gazów cieplarnianych. W odpowiedzi 
na to wyzwanie Komisja Europejska przedstawiła Zielony Ład, którego celem jest sprawienie, 
by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu, osiągnięcie 
rozwoju gospodarczego z poszanowaniem naturalnych ograniczeń planety, a jednocześnie 
zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która nie pozostawia żadnej osoby ani żadnego 
miejsca w tyle. Prawo o klimacie stanowi fundament Zielonego Ładu, wprowadzając do prawa 
cel neutralności netto i zapewniając podstawę dla wszystkich działań Unii w dziedzinie klimatu 
w nadchodzących dziesięcioleciach.

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

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

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

Wniosek sprawozdawczyni obejmuje również utworzenie Europejskiego Panelu ds. Zmian 

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

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

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

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie z dnia 11 
grudnia 2019 r. zatytułowanym 
„Europejski Zielony Ład”19 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 

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

przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym nie będzie emisji netto gazów 
cieplarnianych ani innego szkodliwego 
wpływu na klimat, a wzrost gospodarczy 
będzie oddzielony od wykorzystania 
zasobów. Celem strategii jest również 
ochrona, zachowanie i poprawa kapitału 
naturalnego UE oraz ochrona zdrowia 
i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem. Jednocześnie transformacja 
musi być sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie.

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

19 Komunikat Komisji – Europejski 
Zielony Ład, COM(2019)0640 final z dnia 
11 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

cel.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej i odtworzenie różnorodności 
biologicznej wymaga głębokiej 
transformacji wszystkich sektorów 
gospodarki. Z uwagi na wpływ produkcji 
i zużycia energii na poziom emisji gazów 
cieplarnianych, niezbędne jest przejście na 
zrównoważone, przystępne cenowo 
i bezpieczne dostawy energii oparte na 
sprawnie i efektywnie działającym 
wewnętrznym rynku energii. Podczas gdy 
emisje w sektorze energetycznym znacznie 
się zmniejszyły od 1990 r., emisje gazów 
cieplarnianych z sektora transportu 
wzrosły. Wyzwania w sektorze transportu 
nie ograniczają się do transportu 
drogowego lub kolejowego, lecz obejmują 
także transport wodny śródlądowy, morski 
i lotniczy. Ważnymi czynnikami 
napędzającymi realizację celu neutralności 
klimatycznej są również transformacja 
cyfrowa, innowacje technologiczne oraz 
badania i rozwój, przy czym stwarzają one 
dodatkowe wyzwania w postaci 
energochłonnych ośrodków przetwarzania 
danych.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
równowagi między antropogenicznymi 
emisjami gazów cieplarnianych 
a pochłanianiem gazów cieplarnianych, 
stosując metody naturalne 
i technologiczne, na poziomie Unii 
i poszczególnych państw członkowskich 
do 2040 r. Do osiągnięcia ogólnounijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2040 r. 
powinny wspólnie dążyć wszystkie 
państwa członkowskie, a Parlament 
Europejski, Rada i Komisja powinny 
wprowadzić środki niezbędne do realizacji 
tego celu. Działania na poziomie Unii 
i państw członkowskich stanową równie 
istotne części działań potrzebnych do 
osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Unia powinna kontynuować swoje 
działania w dziedzinie klimatu, 
a jednocześnie zajmować wiodącą pozycję 
w tej dziedzinie w perspektywie 
długoterminowej i wnosić w nią wkład, 
aby chronić ludzi i planetę przed 
zagrożeniami związanymi ze zmianą 
klimatu, dążąc do osiągnięcia celów 
dotyczących temperatury przewidzianych 
w porozumieniu paryskim i zgodnie 
z zaleceniami IPCC, IPBES 
i Europejskiego Panelu ds. Zmian 
Klimatu (EPCC).

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Komisja w swoim komunikacie 
„Europejski Zielony Ład” zapowiedziała, 
że zamierza ocenić i przedstawić wnioski 
dotyczące podwyższenia unijnego celu 
w zakresie obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych na 2030 r., aby zapewnić 
jego spójność z celem neutralności 
klimatycznej na 2050 r. W tym 
komunikacie Komisja podkreśliła, że do 
osiągnięcia celu neutralności klimatycznej 
powinny przyczynić się wszystkie obszary 
polityki Unii i wszystkie sektory powinny 
odegrać w tym swoją rolę. Ponieważ Unia 
powinna dążyć do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2040 r., 
zasadnicze znaczenie ma dalsze 
wzmocnienie działań w dziedzinie klimatu, 
w szczególności podwyższenie celu Unii na 
2030 r., tak aby osiągnąć redukcję emisji 
o 65 % w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. W związku z tym Komisja 
powinna do dnia 30 czerwca 2021 r. 
ocenić, w jaki sposób należałoby 
odpowiednio zmienić unijne akty prawne 
wdrażające ten wyższy cel.

__________________ __________________
36 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 

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

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

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11

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

(23a) Emisje CO2 z transportu, w tym 
z lotnictwa międzynarodowego, ale 
z wyłączeniem żeglugi międzynarodowej, 
były w Unii w 2017 r. o 28 % wyższe niż 
w 1990 r. i stanowiły 27 % całkowitych 
emisji gazów cieplarnianych w UE-28 (w 
tym emisji z międzynarodowego 
transportu lotniczego i morskiego)1a. 

__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Zgodnie z analizą Komisji obecne 
cele i środki globalne przewidziane przez 
Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) i Organizację Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO), nawet jeśli 
zostaną w pełni wdrożone, nie 
doprowadzą do koniecznego zmniejszenia 
emisji, a ponadto potrzebne są znaczące 
dalsze działania zgodne z celem, jakim jest 
osiągnięcie zerowych emisji gazów 
cieplarnianych netto w całej gospodarce1a. 

__________________
1a Teksty przyjęte, PA_TA(2019)0079.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Lotnictwo międzynarodowe było 
odpowiedzialne za największy procentowy 
wzrost emisji gazów cieplarnianych 
w 2017 r. w porównaniu z poziomem 
z 1990 r. (+129 %), a na dalszych 
pozycjach znalazły się żegluga 
międzynarodowa (+32 %) i transport 
drogowy (+23 %)1a.
__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23d) Ogólny wpływ lotnictwa na klimat 
(antropogeniczne wymuszanie 
klimatyczne) jest znacznie większy niż 
emisje gazów cieplarnianych z tego 
sektora i jest w dużym stopniu 
spowodowany zmianami w tworzeniu się 
chmur pierzastych wskutek powstających 
smug kondensacyjnych1a.
__________________
1a https://www.atmos-chem-
phys.net/19/8163/2019/

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23e) Związane z transportem emisje 
CO2 z sektora turystycznego stanowią 
22 % wszystkich emisji z sektora 
transportu. Emisje te stanowiły 5 % emisji 
antropogenicznych w 2016 r. i oczekuje 
się, że w latach 2016–2030 wzrosną one 
o 25 % w wyniku rosnącego 
zapotrzebowania turystów1a.
__________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23f) Zgodnie z art. 30 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE Komisja upoważniła 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) do przeprowadzenia 
badania mającego na celu uwzględnienie 
najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej 
emisji lotniczych innych niż CO2, które 
wywierają wpływ na klimat na wysokości, 
w tym kwestii systemu metrycznego. 
Należy uwzględnić takie skutki, jak 
powstawanie smug kondensacyjnych, ich 
przekształcanie się w chmury pierzaste, 
a także bezpośrednie skutki działania 
aerozoli siarczanowych i sadzy. 
Sprawozdanie powinno zostać 
niezwłocznie opublikowane i przekazane 
Radzie i Parlamentowi, przy czym należy 
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w nim zwrócić uwagę na już wprowadzone 
środki techniczne i operacyjne, które mają 
bezpośredni lub pośredni wpływ na emisje 
inne niż CO2 oraz oddziaływanie lotnictwa 
na klimat, a także przedstawić obszerny 
przegląd środków służących rozwiązaniu 
tego problemu. Sprawozdaniu powinny 
towarzyszyć środki legislacyjne mające na 
celu zajęcie się wpływem lotnictwa na 
klimat na świecie wynikającym z innych 
czynników niż emisje CO2.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23g) Dalsza sprzedaż silników 
spalinowych na rynku unijnym jest 
niezgodna z celem neutralności 
klimatycznej. Wycofanie silników 
spalinowych najpóźniej do 2030 r. 
powinno zatem stanowić główny element 
zbliżającego się przeglądu rozporządzenia 
(UE) 2019/631. Aby zapewnić brak 
przeszkód na drodze do bezemisyjnej 
mobilności określonej w Europejskim 
Zielonym Ładzie, Komisja powinna 
również dostosować rozporządzenie (UE) 
2019/1242 do podwyższonego celu 
klimatycznego na 2030 r. W związku z tym 
Komisja powinna zaproponować zmiany 
do rozporządzenia (UE) 2018/858 
w sprawie homologacji typu, aby dać tym 
państwom członkowskim, które chcą 
wycofać silniki spalinowe przed 2030 r., 
odpowiedź solidną pod względem 
prawnym.

Or. en
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23h) Jak wspomniano w komunikacie 
Komisji „Europejski Zielony Ład”, 
Komisja zaproponuje również, aby do 
czerwca 2021 r. przeprowadzony został 
przegląd przepisów dotyczących norm 
emisji CO2 dla samochodów osobowych 
i dostawczych, tak aby od 2025 r. nie było 
już żadnych przeszkód na drodze do 
bezemisyjnej mobilności1a.
__________________
1a COM(2019)0640.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23i) Komisja powinna jak najszybciej, 
a najpóźniej do lipca 2021 r., przedstawić 
kompleksowy zbiór przepisów mających 
na celu redukcję emisji z transportu 
morskiego, obejmujący między innymi 
takie środki, jak: obowiązkowe standardy 
operacyjne dotyczące emisji CO2, pełne 
włączenie tego sektora do EU ETS, środki 
wspierające wprowadzanie 
zrównoważonych paliw alternatywnych 
w pełni opartych na odnawialnych 
źródłach energii oraz związanej z nimi 
infrastruktury uzupełniania paliwa, 
ograniczenia prędkości, korzystanie 
z żagli oraz ograniczenie natężenia ruchu 
między innymi poprzez zarządzanie 
dostępem do portów.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23j) Do lipca 2021 r. Komisja powinna 
przedstawić kompleksowy zbiór przepisów 
w obszarze lotnictwa, obejmujący między 
innymi takie środki, jak: zniesienie 
bezpłatnych uprawnień i powrót do 
pełnego zakresu EU ETS, zrównoważone 
paliwa alternatywne w pełni oparte na 
odnawialnych źródłach energii oraz 
związana z nimi infrastruktura 
uzupełniania paliwa, zakaz lotów 
krótkodystansowych, w przypadku gdy 
istnieją zrównoważone alternatywne 
środki transportu, oraz ograniczenie 
natężenia ruchu, między innymi poprzez 
zarządzanie przydziałami czasu na start 
lub lądowanie.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23k) Do lipca 2021 r. Komisja powinna 
przedstawić strategię na rzecz aktywnej 
mobilności.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się 
ramy szybkiego i nieodwracalnego 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
i innego wpływu na klimat oraz poprawy 
pochłaniania tych gazów za pomocą 
pochłaniaczy naturalnych w Unii.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W niniejszym rozporządzeniu określono 
wiążący cel polegający na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w Unii do 
2040 r., w dążeniu do osiągnięcia 
długoterminowego celu, jakim jest 
ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej, określonego w art. 2 
porozumienia paryskiego, i przewidziano 
ramy służące osiągnięciu postępów 
w realizacji globalnego celu w zakresie 
adaptacji ustanowionego w art. 7 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 24

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

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

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do antropogenicznych emisji gazów 
cieplarnianych wymienionych w części 2 
załącznika V do rozporządzenia (UE) 
2018/1999, innego wpływu na klimat oraz 
pochłaniania tych gazów przez 
pochłaniacze naturalne.

Or. en

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do 
ochrony niezbywalnych praw obywateli 
Unii do życia, dobra dzieci, pracy, 
własności i równego traktowania jako 
uwarunkowanych stabilnym klimatem, 
uznanych zarówno w europejskiej 
konwencji praw człowieka, jak i w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Emisje w całej Unii, w tym 
związane z Unią emisje pochodzące 
z lotnictwa międzynarodowego i żeglugi 
międzynarodowej, inny wpływ na klimat 
i pochłanianie gazów cieplarnianych, 
uregulowane przez prawo Unii, należy 
zrównoważyć w Unii jak najszybciej, 
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a najpóźniej do 2040 r., tym samym 
zmniejszając emisje do poziomu zerowego 
netto w tym terminie. Każde państwo 
członkowskie musi osiągnąć zerowe 
emisje netto na swoim terytorium 
najpóźniej do 2040 r.

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od dnia 1 stycznia 2041 r. 
pochłanianie gazów cieplarnianych przez 
pochłaniacze naturalne musi przewyższać 
emisje antropogeniczne i inny wpływ na 
klimat w Unii i na terytorium każdego 
z państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W świetle celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 2 ust. 1 
unijny cel klimatyczny na 2030 r., 
o którym mowa w art. 2 ust. 11 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, wyznacza 
się na poziomie 65 % redukcji emisji 
w porównaniu z poziomem z 1990 r.
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Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Do dnia 30 czerwca 2021 r. 
Komisja ocenia, w jaki sposób należałoby 
zmienić 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 
wniosków ustawodawczych zgodnie 
z Traktatami.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Europejski Panel ds. Zmian Klimatu

1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Komisja 
ustanowi Europejski Panel ds. Zmian 
Klimatu (EPCC). EPCC działa jako 
niezależny naukowy panel doradczy ds. 
zmian klimatu. Składa się on 
z maksymalnie 20 naukowców 
zajmujących się naukami społecznymi 
i przyrodniczymi, wybranych ze względu 
na ich wiedzę ekspercką w dziedzinie 
zmiany klimatu. Wybrani naukowcy są 
zapraszani na wysłuchanie przed 
stosowną komisją Parlamentu 
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Europejskiego i zatwierdzani przez nią.
2. Komisja dopilnowuje, aby struktura 
zarządzania i skład EPCC zapewniały jego 
pełną niezależność i autonomię naukową, 
w tym wobec instytucji, organów, urzędów 
i agencji Unii i państw członkowskich.
3. EPCC monitoruje redukcję emisji 
gazów cieplarnianych i innego wpływu na 
klimat w Unii i państwach członkowskich. 
W razie potrzeby wydaje zalecenia dla 
wszelkich właściwych instytucji Unii 
i państw członkowskich.
4. Do dnia 30 listopada 2022 r., 
a następnie co rok, EPCC przekazuje 
Komisji, Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z ustaleń, o których 
mowa w ust. 3. EPCC zapewnia, aby 
proces ten był w pełni przejrzysty oraz aby 
jego sprawozdania były udostępniane 
publicznie.
5. Na specjalny wniosek EPCC może 
również przekazywać informacje 
i wydawać zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, 
Komitetowi Regionów, Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu, 
Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich lub któremukolwiek z 
parlamentów narodowych.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2b
Przegląd naukowy celów klimatycznych 

Unii
1. Najpóźniej w terminie sześciu miesięcy 
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od każdego globalnego przeglądu, 
o którym mowa w art. 14 porozumienia 
paryskiego, EPCC publikuje 
sprawozdanie na temat spójności celów 
klimatycznych Unii określonych w art. 2 
z celem ograniczenia wzrostu temperatury 
do 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki 
przemysłowej. W sprawozdaniu tym 
uwzględnia się następujące elementy:
a) najlepsze dostępne i najnowsze dowody 
naukowe, w szczególności przedstawione 
przez IPCC ustalenia dotyczące 
pozostałego budżetu emisji dwutlenku 
węgla do ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, roczne raporty 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska (UNEP) w sprawie 
rozbieżności między potrzebami 
a perspektywami w zakresie redukcji 
emisji oraz inne odpowiednie 
sprawozdania IPBES;
b) zmiany sytuacji międzynarodowej 
i działania podejmowane na rzecz 
osiągnięcia długoterminowego celu 
dotyczącego temperatury określonego w 
porozumieniu paryskim i ostatecznego 
celu Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;
c) zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do odzwierciedlenia 
w swoich działaniach w dziedzinie klimatu 
najwyższego możliwego poziomu ambicji 
i rozwoju w czasie zgodnie z art. 4 ust. 3 
porozumienia paryskiego; oraz
d) zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do zatrzymania 
i odwrócenia procesu utraty 
różnorodności biologicznej do 2030 r.
2. Komisja należycie uwzględnia 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
oraz, w przypadku gdy EPCC uzna cele 
klimatyczne Unii określone w art. 2 za 
niespójne z celem ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, przedstawia 
wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany 
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niniejszego rozporządzenia w celu 
zapewnienia uczciwego i wiarygodnego 
wkładu Unii w osiągnięcie 
długoterminowego celu dotyczącego 
temperatury określonego w porozumieniu 
paryskim. 

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33

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
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą;

a) opłacalność i efektywność 
gospodarczą, z pełnym uwzględnieniem 
kosztu niepodejmowania i opóźnienia 
działań w dziedzinie klimatu;

Or. en

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ rozwiązań w zakresie 
usuwania dwutlenku węgla na 
różnorodność biologiczną, ekosystemy 
i bezpieczeństwo żywnościowe;

Or. en

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) potrzebę zapewnienia skuteczności 
środowiskowej i rozwoju w czasie;

f) potrzebę zapewnienia integralności 
środowiskowej, najwyższego możliwego 
poziomu ambicji i rozwoju w czasie 
zgodnie z art. 4 ust. 3 porozumienia 
paryskiego;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne;

g) potrzeby i możliwości 
inwestycyjne, z pełnym uwzględnieniem 
potrzeby unikania aktywów osieroconych;

Or. en

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) potrzebę stabilnych, 
przewidywalnych i wiarygodnych ram 
politycznych inwestycji;

Or. en
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Poprawka 40

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 i umożliwiała równy dostęp po 
przystępnej cenie do zrównoważonej 
energii, żywności, mieszkalnictwa 
i mobilności;

Or. en

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zobowiązanie Unii i państw 
członkowskich do zatrzymania 
i odwrócenia procesu utraty 
różnorodności biologicznej do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 42

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, IPBES, UNEP 
i EPCC;

Or. en
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Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) międzynarodową solidarność 
i odpowiedzialność ze względu na 
historyczne emisje państw europejskich.

Or. en

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 stycznia 2021 r. 
Komisja przyjmie zaktualizowaną 
strategię UE w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 45

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. Do dnia 31 grudnia 2021 r. 
państwa członkowskie przyjmują 
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.

Or. en



PE650.613v01-00 30/37 PA\1204013PL.docx

PL

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47

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 
projektów środków, w tym między innymi 
wniosków ustawodawczych 
i budżetowych, 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.

Or. en

Poprawka 48

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



PA\1204013PL.docx 31/37 PE650.613v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do dnia … [2 lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja oceni zgodność wszystkich 
odpowiednich istniejących przepisów 
i budżetów Unii z celem neutralności 
klimatycznej określonym w art. 2 ust. 1 
wyrażonym w formie trajektorii, o której 
mowa w art. 3 ust. 1, i w razie potrzeby 
przedstawi wnioski.

Or. en

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Do dnia … [2 lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przedstawi kompleksową analizę 
wszystkich bezpośrednich i pośrednich 
dopłat do paliw kopalnych we wszystkich 
państwach członkowskich. Wyniki tej 
analizy uwzględnia się w pełni w procesie 
europejskiego semestru jako część planu 
działania na rzecz całkowitego wycofania 
tych dopłat.

Or. en

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Aby zapewnić stałe postępy na 
drodze do osiągnięcia celu neutralności 
klimatycznej określonego w art. 1 i 2, 
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Komisja i państwa członkowskie biorą 
w pełni pod uwagę obowiązki określone 
w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE1a 
w celu uwzględnienia całości emisji gazów 
cieplarnianych z przedsięwzięć 
publicznych i prywatnych, w tym emisji 
pośrednich, które występują w łańcuchu 
wartości przedsięwzięcia.
_____________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja podaje do wiadomości publicznej 
i przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wszystkie oceny i 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

Poprawka 52

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, 
wydaje zalecenia dla tego państwa 
członkowskiego. Komisja podaje te 
zalecenia do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) dane państwo członkowskie wdraża 
zalecenie w duchu solidarności między 
państwami członkowskimi a Unią oraz 
między samymi państwami członkowskimi 
i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
określoną w Traktacie;

Or. en

Poprawka 54

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 

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 
w pełni uwzględniło to zalecenie, oraz 
informuje, jakie środki podjęło;
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brać pod uwagę zalecenia w całości lub 
w znacznej mierze, przedstawia Komisji 
uzasadnienie tej decyzji;

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) statystykach i danych europejskich, 
w tym danych na temat strat wynikających 
z niekorzystnych skutków klimatycznych 
oraz szacunkach kosztów 
niepodejmowania lub opóźnienia działań 
w dziedzinie klimatu, o ile dane te są 
dostępne; oraz

Or. en

Poprawka 56

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, UNEP, IPBES 
i EPCC; oraz

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. EEA pomaga Komisji 
w przygotowaniu oceny, o której mowa 
w art. 5 i 6. Budżet i personel EEA zostają 
stosownie zwiększone.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział społeczeństwa Udział społeczeństwa i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości

Or. en

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów skarg o stwierdzenie 
nieważności wniesionych na podstawie 
art. 263 TFUE osoby fizyczne uznaje się 
za bezpośrednio i indywidualnie 
zainteresowane:
a) trajektorią prowadzącą do osiągnięcia 
neutralności emisyjnej przyjętą na 
podstawie art. 3, a zatem mające 
legitymację procesową do kwestionowania 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej legalności wszelkich aktów 
delegowanych przyjętych na podstawie 
art. 9;
b) wszelkimi aktami przyjętymi przez UE 
w wyniku przeglądu przeprowadzonego 
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przez Komisję na podstawie art. 3 ust. 1 
lub w odpowiedzi na wnioski 
przedstawione przez Komisję na podstawie 
art. 5 ust. 4;
jeśli są osobiście i poważnie dotknięte 
wpływem zmiany klimatu wynikającym 
z takich aktów lub ich braku.

Or. en

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wielopoziomowy dialog w dziedzinie 
klimatu i energii

Wielopoziomowy i międzysektorowy 
dialog w dziedzinie zmiany klimatu

Or. en

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zgodnie 
z przepisami krajowymi organizuje 
wielopoziomowy dialog dotyczący klimatu 
i energii, w którym mogą aktywnie 
uczestniczyć samorządy lokalne, 
organizacje społeczne, przedsiębiorcy, 
inwestorzy i inne odpowiednie 
zainteresowane strony oraz ogół 
społeczeństwa, by omawiać osiągnięcie 
unijnego celu neutralności klimatycznej 
określonego w art. 2 rozporządzenia …/… 
[Prawo o klimacie] oraz poszczególne 

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

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

Or. en


