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Unijny mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
(CBAM). Ma on zapewnić równe warunki działania producentom z UE i z państw trzecich poprzez objęcie 
niektórych przywożonych produktów opłatą za emisję gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym stopniowym 
wycofywaniu przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu europejskiego. Komisja Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego 
przyjęła sprawozdanie zawierające istotne poprawki do pierwotnego wniosku. Głosowanie nad sprawozdaniem 
zostało przełożone na drugą sesję czerwcową. 

Tło 
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) ustanawia pułap emisji gazów cieplarnianych i dzieli 
je na uprawnienia do emisji, które pozwalają na emisję jednej tony dwutlenku węgla (CO2) lub ekwiwalentu 
CO2. Większość z tych uprawnień sprzedaje się na aukcji. Sektory zagrożone ucieczką emisji (tj. 
przenoszeniem produkcji z powodu różnic w opłatach za emisję gazów cieplarnianych) otrzymują jednak 
bezpłatne uprawnienia w ramach ETS. W lipcu 2021 r. Komisja przedstawiła pakiet „Gotowi na 55”, aby 
osiągnąć unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o 55 % do 2030 r. W ramach tego pakietu 
mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 byłby stopniowo 
wprowadzany w odniesieniu do części przywozu z państw trzecich. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
przedstawiony 14 lipca 2021 r., ma na celu zrównanie opłat za emisję gazów cieplarnianych między 
produktami krajowymi i pochodzącymi z przywozu, a tym samym ograniczenie ucieczki emisji i zachęcanie 
do globalnej redukcji emisji. Na lata 2026–2035 Komisja proponuje stopniowe wprowadzanie opłaty za 
przywóz niektórych produktów przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu bezpłatnych uprawnień w 
ramach ETS dla producentów europejskich, aby zapewnić równe warunki działania producentom z UE i z 
państw trzecich. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 obejmowałby 
początkowo pięć sektorów przemysłu: żelazo i stal, cement, nawozy, aluminium i wytwarzanie energii 
elektrycznej. W okresie przejściowym od 2023 r. importerzy w tych sektorach musieliby zgłaszać swoje 
wbudowane emisje gazów cieplarnianych w odniesieniu do CO2 oraz, w stosownych przypadkach, 
podtlenku azotu i perfluorowęglowodorów; nie musieliby jeszcze dokonywać korekt finansowych. Gdy 
mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 będzie w pełni funkcjonować 
w 2026 r., unijni importerzy tych produktów będą musieli uzyskać zezwolenie od organu CBAM i nabywać 
certyfikaty emisji dwutlenku węgla odpowiadające opłacie za emisję gazów cieplarnianych, którą 
wniesiono by za produkcję towarów w UE, ponieważ przydziały bezpłatnych uprawnień są stopniowo 
ograniczane. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W rezolucji z inicjatywy własnej z marca 2021 r. w sprawie unijnego mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
Parlament sugeruje włączenie do mechanizmu wszystkich produktów i towarów przywożonych w ramach 
EU ETS i podkreśla potrzebę szczególnego traktowania krajów najsłabiej rozwiniętych. Wniosek w sprawie 
CBAM przekazano komisji ENVI, która przyjęła swoje sprawozdanie 17 maja 2022 r., 49 głosami za, przy 
33 głosach przeciw i pięciu wstrzymujących się. W sprawozdaniu zmieniono zakres wniosku, poszerzając 
objęte nim produkty i sektory oraz uwzględniając emisje pośrednie. Skrócono również proponowany 
harmonogram, wprowadzając zmiany zarówno w fazie przejściowej, jak i w stopniowym wycofywaniu 
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bezpłatnych uprawnień. Dochody z CBAM trafiałyby do budżetu UE, a równoważną kwotę przeznaczono 
by na działania na rzecz dekarbonizacji w krajach najsłabiej rozwiniętych. Ponadto w sprawozdaniu poparto 
utworzenie scentralizowanej administracji przez unijny organ CBAM oraz określono dodatkowe przypadki, 
które mogą stanowić obejście przepisów. Podczas pierwszej sesji czerwcowej sprawozdanie zostało 
odesłane przez Parlament jeszcze przed głosowaniem nad poprawkami z powrotem do komisji, która 
zagłosowała za umieszczeniem sprawozdania w porządku obrad drugiej czerwcowej sesji plenarnej. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2021/0214(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawca: 
Mohammed Chahim (S&D, Holandia). Więcej informacji w 
briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.  
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