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1.6.2022 A9-0160/221

Poprawka 221
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozwiązanie problemów 
związanych z klimatem i innych 
problemów związanych ze środowiskiem 
naturalnym oraz osiągnięcie celów 
porozumienia paryskiego stanowią 
centralny element Europejskiego Zielonego 
Ładu. W świetle bardzo poważnych 
konsekwencji pandemii COVID-19 dla 
zdrowia i dobrobytu gospodarczego 
obywateli Unii Europejski Zielony Ład 
stał się jeszcze ważniejszy.

(3) Rozwiązanie problemów 
związanych z klimatem i innych 
problemów związanych ze środowiskiem 
naturalnym oraz osiągnięcie celów 
porozumienia paryskiego stanowią 
centralny element Europejskiego Zielonego 
Ładu. W świetle bardzo poważnych 
konsekwencji pandemii COVID-19 dla 
zdrowia i dobrobytu gospodarczego 
obywateli Unii znacznie zwiększyło się 
znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu, 
jak również konieczność wdrożenia 
krajowych strategii w celu przywrócenia 
przemysłowej suwerenności państw 
członkowskich i promowania relokacji 
zrównoważonych łańcuchów wartości w 
UE.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/222

Poprawka 222
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W latach 2023–2025 powinien 
obowiązywać okres przejściowy. Należy 
zastosować CBAM bez wyrównania 
finansowego, co ma na celu ułatwienie 
płynnego wprowadzenia mechanizmu, 
a tym samym zmniejszenie ryzyka 
zakłóceń w handlu. Zgłaszający powinni 
być zobowiązani do składania kwartalnych 
sprawozdań na temat rzeczywistych emisji 
wbudowanych związanych z towarami 
przywożonymi w okresie przejściowym, 
z wyszczególnieniem emisji bezpośrednich 
i pośrednich, jak również wszelkich opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych za granicą.

(50) W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 
31 grudnia 2026 r. powinien obowiązywać 
administracyjny okres przejściowy, który 
należy wykorzystać do gromadzenia 
danych i analizy wpływu CBAM na 
odnośne branże oraz do zapobiegania 
ucieczce emisji, ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjalnego wpływu 
stopniowego wycofywania bezpłatnych 
przydziałów. Należy zastosować CBAM 
bez wyrównania finansowego, co ma na 
celu ułatwienie płynnego wprowadzenia 
mechanizmu, a tym samym zmniejszenie 
ryzyka zakłóceń w handlu i w przemyśle 
europejskim. Zgłaszający powinni być 
zobowiązani do składania kwartalnych 
sprawozdań na temat rzeczywistych emisji 
wbudowanych związanych z towarami 
przywożonymi w administracyjnym 
okresie przejściowym, 
z wyszczególnieniem emisji bezpośrednich 
i pośrednich, jak również wszelkich opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych za granicą.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/223

Poprawka 223
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) W okresie od 1 stycznia 2027 r. do 
31 grudnia 2027 r. powinien obowiązywać 
kompleksowy okres przejściowy, którego 
celem będzie ułatwienie sprawnego 
wdrożenia CBAM, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka nieproporcjonalnego 
wpływu na przemysł europejski. Jeżeli 
kompleksowy okres przejściowy okaże się 
niezgodny z zasadami WTO, należy 
przedłużyć administracyjny okres 
przejściowy do 31 grudnia 2027 r.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/224

Poprawka 224
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50b) Pełną skuteczność CBAM w 
przeciwdziałaniu ryzyku ucieczki emisji 
zarówno na rynku unijnym, jak i na 
rynkach eksportowych powinny ocenić i 
pozytywnie zweryfikować służby Komisji 
za pomocą ścisłego monitorowania 
wpływu na unijne przedsiębiorstwa w celu 
zmiany niniejszego rozporządzenia, jeśli 
zajdzie taka konieczność.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/225

Poprawka 225
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Komisja powinna dokonać oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
przed zakończeniem okresu przejściowego 
i przedstawić sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Sprawozdanie 
Komisji powinno w szczególności skupiać 
się na możliwościach wzmocnienia działań 
w dziedzinie klimatu służących osiągnięciu 
przez Unię celu neutralności klimatycznej 
do 2050 r. W ramach tej oceny Komisja 
powinna zainicjować proces gromadzenia 
informacji niezbędnych do ewentualnego 
rozszerzenia zakresu w celu uwzględnienia 
emisji pośrednich, jak również innych 
towarów i usług, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, oraz do opracowania metod 
obliczania emisji wbudowanych w oparciu 
o metody odnoszące się do śladu 
środowiskowego47.

(52) Komisja powinna dokonać oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
przed zakończeniem administracyjnego 
okresu przejściowego i przedstawić 
sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W ramach tej oceny 
Komisja powinna przeanalizować wpływ 
na sektory wymienione w załączniku I, 
aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie 
złożonych procesów produkcyjnych i 
głęboko zintegrowanych łańcuchów 
wartości w poszczególnych sektorach 
wymienionych w tym załączniku. 
Sprawozdanie Komisji powinno 
w szczególności skupiać się na 
możliwościach wzmocnienia działań 
w dziedzinie klimatu służących osiągnięciu 
przez Unię celu neutralności klimatycznej 
do 2050 r. oraz możliwości ulepszenia 
środków zapobiegających ucieczce emisji, 
by zapewnić równe warunki działania dla 
Unii i państw trzecich. W ramach tej 
oceny Komisja powinna zainicjować 
proces gromadzenia informacji 
niezbędnych do ewentualnego rozszerzenia 
zakresu w celu uwzględnienia emisji 
pośrednich, sektorów i towarów innych niż 
te wymienione w załączniku I, jak również 
innych towarów i usług, w przypadku 
których istnieje ryzyko ucieczki emisji 
gazów cieplarnianych, oraz do 
opracowania metod obliczania emisji 
wbudowanych w oparciu o metody 
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odnoszące się do śladu środowiskowego47.

_________________ _________________
47 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 
kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów 
i organizacji oraz informowania o niej 
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

47 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 
kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania 
wspólnych metod pomiaru efektywności 
środowiskowej w cyklu życia produktów 
i organizacji oraz informowania o niej 
(Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/226

Poprawka 226
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Na koniec pierwszego roku po 
zakończeniu kompleksowego okresu 
przejściowego Komisja powinna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze szczególnym 
uwzględnieniem konkurencyjności 
produktów wywożonych poza Unię. W tym 
sprawozdaniu Komisja powinna ocenić 
ryzyko zastąpienia eksportu Unii na 
rynkach światowych towarami, których 
produkcja wiąże się z wyższymi emisjami, 
lub towarami, które nie podlegają 
równoważnym opłatom za emisję 
dwutlenku węgla. Temu sprawozdaniu 
Komisji powinien towarzyszyć wniosek 
ustawodawczy dotyczący opracowania 
rozwiązań zgodnych z zasadami WTO, 
takich jak mechanizm dostosowywania 
dla eksportu, wdrażany w celu uniknięcia 
skutków ucieczki emisji z unijnego 
eksportu, z jednoczesnym zachowaniem 
celów w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/227

Poprawka 227
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52b) Jeżeli po zakończeniu 
kompleksowego okresu przejściowego 
dowody zgromadzone przez Komisję 
wskażą, że potencjalne koszty CBAM 
przeważają nad korzyściami, a CBAM nie 
może skutecznie chronić europejskiego 
przemysłu objętego jego zakresem przed 
ucieczką emisji, należy wstrzymać dalsze 
stopniowe wprowadzanie CBAM do czasu 
znalezienia skutecznego rozwiązania.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/228

Poprawka 228
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 (CBAM) w odniesieniu do emisji 
gazów cieplarnianych wbudowanych 
związanych z towarami, o których mowa 
w załączniku I, w momencie ich przywozu 
na obszar celny Unii, w celu zapobiegania 
ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych.

1. Niniejszym rozporządzeniem 
ustanawia się mechanizm dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 (CBAM) w odniesieniu do emisji 
gazów cieplarnianych wbudowanych 
związanych z towarami, o których mowa 
w załączniku I, w momencie ich przywozu 
na lub wywozu poza obszar celny Unii, aby 
stopniowo zmniejszać unijne emisje 
związane z przywozem, chronić 
konkurencyjność unijnego przemysłu i 
zapobiegać ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en
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1.6.2022 A9-0160/229

Poprawka 229
Catherine Griset, Ivan David, Paolo Borchia, Elena Lizzi, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0160/2022
Mohammed Chahim
Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. CBAM stanowi uzupełnienie 
systemu ustanowionego na potrzeby 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii na mocy dyrektywy 
2003/87/WE poprzez zastosowanie 
równoważnego zestawu przepisów do 
przywozu na obszar celny Unii towarów, 
o których mowa w art. 2.

2. CBAM stanowi uzupełnienie 
systemu ustanowionego na potrzeby 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w Unii na mocy dyrektywy 
2003/87/WE poprzez zastosowanie 
równoważnego zestawu przepisów do 
przywozu na lub wywozu poza obszar 
celny Unii towarów, o których mowa 
w art. 2.

Or. en


