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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2021)0564),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0328/2021),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 8 grudnia 
2021 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 28 kwietnia 2022 r.2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Budżetowej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0160/2022),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

1 Dz.U. C 152 z 6.4.2022, s. 181.
2 Dz.U. C … / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W swoim komunikacie dotyczącym 
Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) 
gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu 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 ta musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. 
W opracowanym przez Komisję Planie 
działania UE na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 
zapowiedziano także promowanie 
odpowiednich instrumentów i zachęt 
w celu lepszego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”, określonej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„TFUE”), a tym samym dokończenie 
stopniowego odchodzenia od 
„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 
obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

(1) W komunikacie dotyczącym 
Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym najpóźniej w 2050 r. nie będzie 
emisji netto (emisje po odliczeniu 
pochłaniania) gazów cieplarnianych, 
a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu 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 ta musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. 
W opracowanym przez Komisję Planie 
działania UE na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 
zapowiedziano także promowanie 
odpowiednich instrumentów i zachęt 
w celu lepszego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”, określonej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„TFUE”), a tym samym dokończenie 
stopniowego odchodzenia od 
„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 
obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

__________________ __________________
31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. „Europejski Zielony Ład” 

31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. „Europejski Zielony Ład” 
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(COM(2019) 640 final). (COM(2019) 640 final).
32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 
2021 r. „Droga do zdrowej planety dla 
wszystkich” (COM(2021) 400 final).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 
2021 r. „Droga do zdrowej planety dla 
wszystkich” (COM(2021) 400 final).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W listopadzie 2016 r. weszło 
w życie porozumienie paryskie33 przyjęte 
w grudniu 2015 r. w ramach Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu („UNFCCC”). 
Strony porozumienia paryskiego uzgodniły 
w art. 2 tego porozumienia, że utrzymają 
wzrost średniej temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej i będą 
kontynuować starania o ograniczenie 
wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej 
poziomów sprzed epoki przemysłowej.

(2) W listopadzie 2016 r. weszło 
w życie porozumienie paryskie33 przyjęte 
w grudniu 2015 r. na konferencji 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(„UNFCCC”). Strony porozumienia 
paryskiego uzgodniły w art. 2 tego 
porozumienia, że utrzymają wzrost średniej 
temperatury na świecie znacznie poniżej 
2 °C ponad poziom sprzed epoki 
przemysłowej i będą kontynuować starania 
o ograniczenie wzrostu temperatury 
do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki 
przemysłowej. W pakcie klimatycznym 
z Glasgow przyjętym 13 listopada 2021 r. 
strony uznały ponadto, że ograniczenie 
wzrostu średniej temperatury na świecie 
do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki 
przemysłowej znacznie zmniejszyłoby 
zagrożenia i skutki związane ze zmianą 
klimatu, oraz zobowiązały się, że do końca 
2022 r. podniosą cele na rok 2030, aby 
wyrównać rozbieżności między ambicjami 
a realnymi działaniami.

__________________ __________________
33 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4. 33 Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/111935 
ujęto w prawodawstwie cel osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w całej 
gospodarce do 2050 r. W rozporządzeniu 
tym ustanowiono również wiążące 
zobowiązanie Unii do ograniczenia 
do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 
co najmniej 55 % w stosunku do 
poziomów z 1990 r.

(5) Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/111935 
ujęto w prawodawstwie cel osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w całej 
gospodarce najpóźniej do 2050 r. 
W rozporządzeniu tym ustanowiono 
również wiążące zobowiązanie Unii do 
ograniczenia do 2030 r. emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 55 % 
w stosunku do poziomów z 1990 r.

__________________ __________________
35 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 
z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające 
ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniające rozporządzenie 
(UE) 2018/1999 (Europejskie prawo 
o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

35 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 
z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające 
ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniające rozporządzenie 
(UE) 2018/1999 (Europejskie prawo 
o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego wzrostu temperatury o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych36 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Sprawozdanie to potwierdza, że 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, należy pilnie ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych i że zmianę 
klimatu należy ograniczyć do wzrostu 

(6) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego wzrostu temperatury o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych36 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Sprawozdanie to potwierdza, że 
negatywne skutki zmiany klimatu oraz 
potrzeba podjęcia działań adaptacyjnych 
będą znacznie większe, jeśli wzrost 
średniej temperatury na świecie 
przekroczy 1,5 °C, oraz że w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa 
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temperatury na świecie o 1,5 °C. wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych należy pilnie ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych.

__________________ __________________
36 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, T. Waterfield (red.)].

36 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, T. Waterfield (red.)].

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Około 27 % światowych emisji CO2 
pochodzących ze spalania paliw wiąże się 
obecnie z towarami będącymi 
przedmiotem handlu międzynarodowego i 
chociaż Unia znacznie zmniejszyła swoje 
wewnętrzne emisje gazów cieplarnianych, 
stale rosną emisje gazów cieplarnianych 
związane z przywozem do Unii, co 
podważa starania Unii o zmniejszenie jej 
emisji gazów cieplarnianych. Unia ma 
obowiązek nadal odgrywać czołową rolę w 
światowych działaniach na rzecz klimatu, 
we współpracy ze wszystkimi 
gospodarkami światowymi, ponieważ tylko 
dzięki działaniom wszystkich stron można 
będzie osiągnąć cele wyznaczone w 
porozumieniu paryskim.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dopóki podejście polityczne 
w zakresie celów klimatycznych wielu 
międzynarodowych partnerów Unii nie 
będzie dorównywało temu poziomowi 
ambicji, dopóty będzie istniało ryzyko 
ucieczki emisji. Ucieczka emisji gazów 
cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze 
względu na koszty związane z polityką 
klimatyczną przedsiębiorstwa działające 
w niektórych sektorach lub podsektorach 
przenoszą produkcję do innych państw lub 
gdy produkty przywożone z innych państw 
zastępują równoważne wyroby, których 
produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami 
gazów cieplarnianych. Może to prowadzić 
do zwiększenia łącznych emisji w skali 
globalnej, tym samym zagrażając redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, której świat 
pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać 
wzrost średniej temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej.

(8) Dopóki wielu międzynarodowych 
partnerów Unii nie osiągnie tego poziomu 
ambicji, a Unia będzie zwiększać swoje 
ambicje klimatyczne, dopóty może istniało 
ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji 
gazów cieplarnianych występuje wówczas, 
gdy ze względu na koszty związane 
z polityką klimatyczną przedsiębiorstwa 
działające w niektórych sektorach lub 
podsektorach przenoszą produkcję do 
innych państw lub gdy produkty 
przywożone z innych państw zastępują 
równoważne wyroby, których produkcja 
wiąże się z mniejszymi emisjami gazów 
cieplarnianych. Może to prowadzić do 
zwiększenia łącznych emisji w skali 
globalnej i jednocześnie zmniejszać 
skuteczność unijnej polityki redukcji 
emisji, tym samym zagrażając redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, której świat 
pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać 
wzrost średniej temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii najpóźniej 
do 2050 r. zgodnie z porozumieniem 
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poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego.

paryskim poprzez zapobieganie ucieczce 
emisji gazów cieplarnianych wynikającej 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego. Może też pomóc stworzyć 
równe warunki działania, jeśli chodzi o 
koszty obniżania emisyjności, zwiększyć 
popyt na produkty i procesy 
niskoemisyjne, a także unikać zakłóceń 
konkurencji i wspierać sprawiedliwy 
handel.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 
w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. W porównaniu jednak 
z pełnym systemem aukcyjnym przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
osłabia sygnał cenowy wysyłany przez ten 
system instalacjom, które takie 
uprawnienia otrzymują, a tym samym 
negatywnie wpływa na zachęty do 
inwestowania w dalsze ograniczanie 
emisji.

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 
w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. Bezpłatny przydział 
uprawnień dla instalacji o największej 
sprawności był instrumentem polityki 
mającym w niektórych sektorach 
przemysłu przeciwdziałać ryzyku ucieczki 
emisji wobec braku równych warunków 
działania. W porównaniu jednak z pełnym 
systemem aukcyjnym zarówno przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS, 
jak i rekompensata za koszty pośrednie 
emisji osłabiają sygnał cenowy wysyłany 
przez ten system instalacjom, które takie 
uprawnienia otrzymują, a tym samym 
zmniejszają zachęty do inwestowania 
w dalsze ograniczanie emisji.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Instalacjom objętym systemem EU 
ETS i mierzącym się z rosnącymi cenami 
emisji dwutlenku węgla trzeba zapewnić 
długoterminowy ogląd sytuacji, 
przewidywalność i pewność prawa, by 
mogły one podejmować decyzje 
inwestycyjne. Należy zatem ustalić jasną 
ścieżkę stopniowego obejmowania 
systemem pozostałych sektorów i 
podsektorów zagrożonych ucieczką emisji. 
Poprawi to nowe ramy prawne służące 
zwalczaniu ucieczce emisji, zapewni czas 
niezbędny do sprawnego wdrożenia 
CBAM oraz pozwoli instalacjom i 
przedsiębiorstwom przeprowadzić 
niezbędne inwestycje w obniżanie 
emisyjności procesów przemysłowych w 
stabilnym i przewidywalnym kontekście 
prawnym.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania technologii bardziej 
efektywnych pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności.

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania technologii bardziej 
efektywnych pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności. Dlatego też CBAM 
może być skutecznym środkiem obniżenia 
emisji w państwach trzecich, a 
jednocześnie zapewnić równe warunki 
działania przemysłowi unijnemu.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS, w wyniku czego opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych będą 
równoważne w przypadku produktów 
przywożonych i produktów unijnych, a 
warunki działania – równe dla wszystkich. 
CBAM jest środkiem klimatycznym, który 
powinien wspierać redukcję emisji w Unii 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i 
rozporządzeniem (UE) 2021/1119 oraz 
zapobiegać ryzyku ucieczki emisji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Komisja powinna przeanalizować 
koszty administracyjne CBAM, dbając 
jednocześnie o odpowiednie przeszkolenie 
pracowników do wykonywania 
powierzonych im obowiązków.

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu wyłączenia z zakresu 
CBAM państw lub terytoriów trzecich 
w pełni zintegrowanych lub powiązanych z 
EU ETS w przypadku przyszłych umów 
należy przekazać Komisji zgodnie 
z art. 290 TFUE uprawnienia do 
przyjmowania aktów w odniesieniu do 
zmiany wykazu państw zawartego 
w załączniku II. Natomiast państwa lub 
terytoria trzecie, które nie nakładają 
skutecznie opłat za emisję w ramach ETS 
na towary wywożone do Unii, powinny 
zostać wyłączone z wykazu zawartego 
w załączniku II i powinny podlegać 
CBAM.

(15) W celu wyłączenia z zakresu 
CBAM państw lub terytoriów trzecich 
w pełni zintegrowanych lub powiązanych z 
EU ETS w przypadku przyszłych umów 
należy przekazać Komisji zgodnie 
z art. 290 TFUE uprawnienia do 
przyjmowania aktów w odniesieniu do 
zmiany wykazu państw zawartego 
w załączniku II. Natomiast państwa lub 
terytoria trzecie, które nie nakładają 
skutecznie opłat za emisję w ramach ETS 
na towary wywożone do Unii, powinny 
zostać wyłączone z wykazu zawartego 
w załączniku II i powinny podlegać 
CBAM. Komisja będzie monitorować 
ewentualne praktyki obchodzenia 
przepisów w państwach trzecich i 
reagować na te praktyki.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) By transformacja ekologiczna w 
regionach najbardziej oddalonych nie 
zagrażała ich spójności gospodarczej i 
społecznej, przed zakończeniem okresu 
przejściowego należy przeprowadzić ocenę 
skutków dotyczącą potencjalnych skutków 
gospodarczych i społecznych 
specyficznych dla tych regionów. Komisja 
powinna zapewnić przestrzeganie art. 349 
TFUE i zaproponować odpowiednie 
środki dotyczące wdrażania CBAM w 
regionach najbardziej oddalonych, 
szczególnie z uwagi na istnienie 
specyficznych mechanizmów celnych i 
podatkowych mających zastosowanie do 
tych regionów.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Emisje gazów cieplarnianych 
regulowane za pomocą CBAM powinny 
odpowiadać emisjom gazów 
cieplarnianych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w sprawie EU ETS, mianowicie powinny 
obejmować dwutlenek węgla („CO2”), 
a także w stosownych przypadkach 
podtlenek azotu („N2O”) 
i perfluorowęglowodory („PFC”). 
Początkowo CBAM powinien mieć 
zastosowanie do emisji bezpośrednich tych 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów do chwili ich 
przywozu na obszar celny Unii, a po 
zakończeniu okresu przejściowego i na 
podstawie dalszej oceny również do emisji 
pośrednich, a więc jego zakres powinien 
odpowiadać zakresowi EU ETS.

(17) Emisje gazów cieplarnianych 
regulowane za pomocą CBAM powinny 
odpowiadać emisjom gazów 
cieplarnianych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w sprawie EU ETS, mianowicie powinny 
obejmować dwutlenek węgla („CO2”), 
a także w stosownych przypadkach 
podtlenek azotu („N2O”) 
i perfluorowęglowodory („PFC”). CBAM 
powinien odzwierciedlać przyszłe zmiany 
w EU ETS w odniesieniu do 
regulowanych emisji gazów 
cieplarnianych. CBAM powinien mieć 
zastosowanie do emisji bezpośrednich tych 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów do chwili ich 
przywozu na obszar celny Unii, jak 
również do emisji pośrednich, a więc jego 
zakres powinien odpowiadać zakresowi 
EU ETS. Spójność CBAM z EU ETS ma 
zasadnicze znaczenie dla poszanowania 
zasad WTO.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Choć w ramach EU ETS określono 
bezwzględny pułap emisji gazów 
cieplarnianych z działalności objętej 
zakresem tego systemu i umożliwiono 
handel uprawnieniami (tzw. system 
pułapów i handlu), to jednak w ramach 
CBAM nie należy ustanawiać limitów 
ilościowych przywozu, tak aby zapewnić 

(19) Choć w EU ETS określono 
bezwzględny pułap emisji gazów 
cieplarnianych z działalności objętej 
zakresem tego systemu i umożliwiono 
handel uprawnieniami (tzw. system 
pułapów i handlu), to jednak w CBAM nie 
należy ustanawiać limitów ilościowych 
przywozu, tak aby zapewnić 
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nieograniczone przepływy handlowe. 
Ponadto, mimo że EU ETS ma 
zastosowanie do instalacji zlokalizowanych 
w Unii, CBAM powinien mieć 
zastosowanie do niektórych towarów 
przywożonych na obszar celny Unii.

nieograniczone i niezakłócone przepływy 
handlowe. Ponadto, mimo że EU ETS ma 
zastosowanie do instalacji zlokalizowanych 
w Unii, CBAM powinien mieć 
zastosowanie do niektórych towarów 
przywożonych na obszar celny Unii, aby 
zapewnić równe warunki działania i 
zapobiec ryzyku ucieczki emisji, a 
jednocześnie zapewnić zgodność z 
zasadami WTO.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) System CBAM różni się od EU 
ETS pewnymi szczególnymi cechami, jak 
choćby sposobem obliczania ceny 
certyfikatów CBAM, możliwością handlu 
certyfikatami i ważnością w czasie. 
Elementy te wynikają z konieczności 
zachowania z biegiem czasu skuteczności 
CBAM jako środka zapobiegającego 
ucieczce emisji oraz zapewnienia, aby 
zarządzanie systemem nie było nadmiernie 
uciążliwe pod względem obowiązków 
nałożonych na operatorów i zasobów dla 
administracji, przy jednoczesnym 
zachowaniu równoważnego poziomu 
elastyczności dla operatorów objętych EU 
ETS.

(20) System CBAM różni się od EU 
ETS pewnymi szczególnymi cechami, jak 
choćby sposobem obliczania ceny 
certyfikatów CBAM, możliwością handlu 
certyfikatami i ważnością w czasie. 
Elementy te wynikają z konieczności 
zachowania z biegiem czasu skuteczności 
CBAM jako środka zapobiegającego 
ucieczce emisji oraz zapewnienia, aby 
zarządzanie systemem nie było nadmiernie 
uciążliwe pod względem obowiązków 
nałożonych na operatorów, zwłaszcza na 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 
i pod względem zasobów administracji, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
równoważnego poziomu elastyczności dla 
operatorów objętych EU ETS.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zachować skuteczność CBAM 
jako środka zapobiegającego ucieczce 
emisji, powinien on dokładnie 

(21) Aby CBAM zachował skuteczność 
jako środek zapobiegający ucieczce emisji 
i zapewniał zgodność z zasadami WTO, 



RR\1256662PL.docx 17/303 PE697.670v02-00

PL

odzwierciedlać ceny EU ETS. Podczas gdy 
na rynku EU ETS cena uprawnień jest 
ustalana w drodze aukcji, cena 
certyfikatów CBAM powinna w sposób 
uzasadniony odzwierciedlać cenę 
określoną w takich aukcjach za pomocą 
średnich wartości obliczanych 
cotygodniowo. Takie cotygodniowe 
uśrednione ceny ściśle odzwierciedlają 
wahania cen w ramach EU ETS i dają 
importerom rozsądny margines 
umożliwiający im skorzystanie ze zmian 
cen w ramach EU ETS, a jednocześnie 
zapewniają organom administracyjnym 
możliwość zarządzania systemem.

powinien on dokładnie odzwierciedlać 
ceny EU ETS. Podczas gdy na rynku EU 
ETS cena uprawnień jest ustalana w drodze 
aukcji, cena certyfikatów CBAM powinna 
w sposób uzasadniony odzwierciedlać cenę 
określoną w takich aukcjach za pomocą 
średnich wartości obliczanych 
cotygodniowo. Takie cotygodniowe 
uśrednione ceny ściśle odzwierciedlają 
wahania cen w ramach EU ETS i dają 
importerom rozsądny margines 
umożliwiający im skorzystanie ze zmian 
cen w ramach EU ETS, a jednocześnie 
zapewniają organom administracyjnym 
możliwość zarządzania systemem.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Biorąc pod uwagę, że CBAM 
stosuje się do przywozu towarów na obszar 
celny Unii, a nie do instalacji, należy 
w nim zastosować również pewne 
dostosowania i uproszczenia. Jednym 
z takich uproszczeń powinien być system 
deklaratywny, w ramach którego 
importerzy powinni zgłaszać całkowite 
zweryfikowane emisje wbudowane gazów 
cieplarnianych związane z towarami 
przywiezionymi w danym roku 
kalendarzowym. Należy również 
zastosować harmonogram inny niż zakłada 
cykl zgodności EU ETS, tak aby uniknąć 
potencjalnego wąskiego gardła 
wynikającego z obowiązków 
akredytowanych weryfikatorów na mocy 
niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 
w sprawie EU ETS.

(23) Biorąc pod uwagę, że CBAM 
stosuje się do przywozu towarów na obszar 
celny Unii, a nie do instalacji, należy 
w nim zastosować również pewne 
dostosowania i uproszczenia. Jednym 
z takich uproszczeń powinien być łatwy i 
przystępny system deklaratywny, w ramach 
którego importerzy powinni zgłaszać 
całkowite zweryfikowane emisje 
wbudowane gazów cieplarnianych 
związane z towarami przywiezionymi 
w danym roku kalendarzowym. Należy 
również zastosować harmonogram inny, 
niż zakłada cykl zgodności EU ETS, tak 
aby uniknąć potencjalnego wąskiego 
gardła wynikającego z obowiązków 
akredytowanych weryfikatorów na mocy 
niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 
w sprawie EU ETS.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Ze względu na wyjątkowy 
charakter CBAM i potrzebę ścisłej 
koordynacji na szczeblu Unii należy 
utworzyć urząd ds. CBAM, mający 
odpowiednio wdrażać i monitorować 
niniejsze rozporządzenie.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Jeśli chodzi o sankcje, państwa 
członkowskie powinny określić zasady 
dotyczące kar za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich 
stosowanie. Wysokość tych kar powinna 
być taka sama jak wysokość kar obecnie 
stosowanych w Unii w przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących EU 
ETS, zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

(24) CBAM powinien być starannie 
zaprojektowany i nadzorowany przez 
urząd ds. CBAM i organy celne, m.in. po 
to, by zapobiegać wszelkiego rodzaju 
praktykom służącym obchodzeniu 
przepisów, w tym nadużyciom lub 
oszustwom, a także wskazywać te praktyki 
i karać za nie. Urząd ds. CBAM i państwa 
członkowskie – zgodnie z prawem 
krajowym – powinny określić zasady 
dotyczące kar administracyjnych i sankcji 
karnych za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich 
stosowanie. Wysokość kar nakładanych 
na upoważnionych zgłaszających, którzy 
do 31 maja każdego roku nie przekażą do 
umorzenia certyfikatów CBAM w liczbie 
odpowiadającej emisjom wbudowanym 
związanym z towarami przywiezionymi 
w poprzednim roku lub przedłożą 
urzędowi ds. CBAM fałszywe informacje o 
emisjach wbudowanych, by uzyskać 
korzystne indywidualne traktowanie, 
powinna być równowartością trzykrotnej 
średniej ceny certyfikatów CBAM w 
poprzednim roku za każdy certyfikat 
CBAM, którego upoważniony zgłaszający 
nie umorzył zgodnie z art. 22. Uiszczenie 
kary nie powinno zwalniać 
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upoważnionego zgłaszającego 
z obowiązku przekazania urzędowi ds. 
CBAM pozostałych certyfikatów CBAM 
do umorzenia.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Zakres produktowy CBAM powinien 
odzwierciedlać działalność objętą EU ETS, 
ponieważ system ten opiera się na 
kryteriach ilościowych i jakościowych 
związanych z celem środowiskowym 
dyrektywy 2003/87/WE i stanowi 
najbardziej kompleksowy system 
regulacyjny dotyczący emisji gazów 
cieplarnianych w Unii.

(26) Zakres produktowy CBAM powinien 
odzwierciedlać działalność objętą EU ETS, 
ponieważ system ten opiera się na 
kryteriach ilościowych i jakościowych 
związanych z celem środowiskowym 
dyrektywy 2003/87/WE i stanowi 
najbardziej kompleksowy system 
regulacyjny dotyczący emisji gazów 
cieplarnianych w Unii. Komisja powinna 
ustalić harmonogram stopniowego 
obejmowania systemem – do 1 stycznia 
2030 r. – wszystkich towarów z sektorów 
objętych dyrektywą 2003/87/WE. Należy 
nadać priorytet towarom powiązanym z 
największym ryzykiem ucieczki emisji i 
najbardziej emisyjnym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Towary objęte niniejszym 
rozporządzeniem powinny być wybierane 
po przeprowadzeniu dokładnej analizy ich 
znaczenia pod względem skumulowanych 
emisji gazów cieplarnianych i ryzyka 
ucieczki emisji w odpowiednich sektorach 
EU ETS, przy jednoczesnym ograniczeniu 
złożoności i obciążenia administracyjnego. 
W szczególności przy dokonywaniu 
faktycznego wyboru należy uwzględnić 

(29) Towary objęte niniejszym 
rozporządzeniem powinny być wybierane 
po przeprowadzeniu dokładnej analizy ich 
znaczenia pod względem skumulowanych 
emisji gazów cieplarnianych i ryzyka 
ucieczki emisji w odpowiednich sektorach 
EU ETS, przy jednoczesnym ograniczeniu 
złożoności i obciążenia administracyjnego 
dla unijnego przemysłu, spółek i MŚP. 
W szczególności przy dokonywaniu 
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materiały podstawowe i produkty 
podstawowe objęte EU ETS, tak aby 
zapewnić równe traktowanie produktów 
energochłonnych przywożonych do Unii 
i produktów unijnych pod względem 
ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych w ramach EU ETS oraz aby 
zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji. 
Pozostałe istotne kryteria umożliwiające 
zawężenie wyboru obejmują: po pierwsze, 
znaczenie sektorów pod względem emisji, 
mianowicie czy dany sektor jest jednym 
z największych źródeł emisji gazów 
cieplarnianych w ujęciu zagregowanym; po 
drugie, stopień narażenia danego sektora 
na znaczne ryzyko ucieczki emisji, jak 
określono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE; po trzecie, konieczność 
zrównoważenia szerokiego zakresu pod 
względem emisji gazów cieplarnianych 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
złożoności i obciążenia administracyjnego.

faktycznego wyboru należy uwzględnić 
materiały podstawowe i produkty 
podstawowe objęte EU ETS, tak aby 
zapewnić równe traktowanie produktów 
energochłonnych przywożonych do Unii 
i produktów unijnych pod względem 
ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych w ramach EU ETS oraz aby 
zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji. 
Pozostałe istotne kryteria umożliwiające 
zawężenie wyboru obejmują: po pierwsze, 
znaczenie sektorów pod względem emisji, 
mianowicie czy dany sektor jest jednym 
z największych źródeł emisji gazów 
cieplarnianych w ujęciu zagregowanym; po 
drugie, stopień narażenia danego sektora 
na znaczne ryzyko ucieczki emisji, jak 
określono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE; po trzecie, konieczność 
zrównoważenia szerokiego zakresu pod 
względem emisji gazów cieplarnianych 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
złożoności i obciążenia administracyjnego. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
uniknięcie ryzyka zakłóceń na rynku 
między różnymi sektorami objętymi 
CBAM.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zastosowanie pierwszego kryterium 
pozwala wymienić w odniesieniu do emisji 
skumulowanych następujące sektory 
przemysłowe: sektory żelaza i stali, 
rafinerii, cementu, podstawowych 
chemikaliów organicznych i nawozów.

(30) Zastosowanie pierwszego kryterium 
pozwala wymienić w odniesieniu do emisji 
skumulowanych następujące sektory 
przemysłowe: sektory żelaza i stali, 
rafinerii, cementu, aluminium, 
podstawowych chemikaliów organicznych, 
wodoru i polimerów i nawozów.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakresem 
niniejszego rozporządzenia nie są objęte 
chemikalia organiczne, a to ze względu na 
ograniczenia techniczne, które nie 
pozwalają na wyraźne określenie emisji 
wbudowanych związanych z towarami 
przywożonymi. W przypadku tych towarów 
stosowany w EU ETS wzorzec 
porównawczy jest parametrem 
podstawowym, który nie pozwala na 
jednoznaczne przypisanie emisji 
wbudowanych związanych 
z poszczególnymi towarami 
przywożonymi. Bardziej ukierunkowany 
przydział w odniesieniu do chemikaliów 
organicznych będzie wymagał większej 
ilości danych i analiz.

skreśla się

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Podobne ograniczenia techniczne 
mają zastosowanie do produktów 
rafineryjnych, w przypadku których nie 
jest możliwe jednoznaczne przypisanie 
emisji gazów cieplarnianych do 
poszczególnych produktów wyjściowych. 
Jednocześnie odpowiedni wzorzec 
porównawczy w ramach EU ETS nie 
odnosi się bezpośrednio do konkretnych 
produktów, takich jak benzyna, olej 
napędowy do silników wysokoprężnych 
czy nafta, ale do całej produkcji 
rafineryjnej.

(33) Pewne ograniczenia techniczne 
mają zastosowanie do produktów 
rafineryjnych, w przypadku których nie 
jest możliwe jednoznaczne przypisanie 
emisji gazów cieplarnianych do 
poszczególnych produktów wyjściowych. 
Jednocześnie odpowiedni wzorzec 
porównawczy w ramach EU ETS nie 
odnosi się bezpośrednio do konkretnych 
produktów, takich jak benzyna, olej 
napędowy do silników wysokoprężnych 
czy nafta, ale do całej produkcji 
rafineryjnej. By na czas rozszerzyć zakres 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
powinna przed zakończeniem okresu 
przejściowego opracować sprawiedliwą 
metodę obliczania emisji wbudowanych 
pochodzących z produktów rafineryjnych.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) CBAM powinien jednak 
obejmować produkty aluminiowe, 
ponieważ są one bardzo narażone na 
ucieczkę emisji. Co więcej, w niektórych 
zastosowaniach przemysłowych stanowią 
bezpośrednią konkurencję dla wyrobów 
stalowych ze względu na właściwości 
zbliżone do właściwości wyrobów 
stalowych. Uwzględnienie aluminium jest 
również istotne z uwagi na fakt, że zakres 
CBAM może w przyszłości zostać 
rozszerzony także na emisje pośrednie.

(34) CBAM powinien obejmować 
produkty aluminiowe, ponieważ są one 
bardzo narażone na ucieczkę emisji. Co 
więcej, w niektórych zastosowaniach 
przemysłowych stanowią bezpośrednią 
konkurencję dla wyrobów stalowych ze 
względu na właściwości zbliżone do 
właściwości wyrobów stalowych. 
Uwzględnienie aluminium jest również 
istotne z uwagi na fakt, że zakres CBAM 
obejmuje także emisje pośrednie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno natomiast mieć zastosowania do 
niektórych produktów, których produkcja 
nie wiąże się ze znacznymi emisjami, 
takich jak złom żelaza i stali (kod CN 
7204), żelazostopów (kod CN 7202) oraz 
niektórych nawozów (kod CN 3105 60 00).

(36) Początkowo niniejsze 
rozporządzenie nie powinno natomiast 
mieć zastosowania do niektórych 
produktów, których produkcja nie wiąże 
się ze znacznymi emisjami, takich jak złom 
żelaza i stali (kod CN 7204), żelazostopów 
(kod CN 7202) oraz niektórych nawozów 
(kod CN 3105 60 00).

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Upoważniony zgłaszający powinien 
mieć możliwość ubiegania się 
o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, 

(40) Upoważniony zgłaszający powinien 
mieć możliwość ubiegania się 
o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, 
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które mają zostać przekazane do 
umorzenia, odpowiadającej opłacie za 
emisję gazów cieplarnianych już 
uiszczonej za te emisje w innych 
jurysdykcjach.

które mają zostać przekazane do 
umorzenia, odpowiadającej jawnej opłacie 
za emisję gazów cieplarnianych już 
uiszczonej za te emisje w innych 
jurysdykcjach.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Fizyczne właściwości energii 
elektrycznej jako produktu, 
w szczególności brak możliwości śledzenia 
rzeczywistego przepływu elektronów, 
uzasadnia nieco inną konstrukcję CBAM. 
Wartości domyślne powinny być 
stosowane jako podejście standardowe, 
a upoważnieni zgłaszający powinni mieć 
możliwość żądania obliczenia ich 
zobowiązań w zakresie CBAM w oparciu 
o rzeczywiste emisje. Obrót energią 
elektryczną różni się od obrotu innymi 
towarami, przede wszystkim dlatego, że 
odbywa się on za pośrednictwem 
wzajemnie połączonych sieci 
elektroenergetycznych, z wykorzystaniem 
giełd energii elektrycznej i specyficznych 
form obrotu. Łączenie rynków jest ściśle 
regulowaną formą obrotu energią 
elektryczną, która pozwala na agregację 
ofert w całej Unii.

(45) Fizyczne właściwości energii 
elektrycznej jako produktu, 
w szczególności brak możliwości śledzenia 
rzeczywistego przepływu elektronów, 
uzasadnia nieco inną konstrukcję CBAM. 
Upoważnieni zgłaszający powinni mieć 
możliwość żądania obliczenia ich 
zobowiązań w zakresie CBAM w oparciu 
o rzeczywiste zweryfikowane emisje. 
Wartości domyślne powinny być 
stosowane tylko wtedy, gdy nie są 
dostępne dane o rzeczywistych emisjach. 
Obrót energią elektryczną różni się od 
obrotu innymi towarami, przede wszystkim 
dlatego, że odbywa się on za 
pośrednictwem wzajemnie połączonych 
sieci elektroenergetycznych, 
z wykorzystaniem giełd energii 
elektrycznej i specyficznych form obrotu. 
Łączenie rynków jest ściśle regulowaną 
formą obrotu energią elektryczną, która 
pozwala na agregację ofert w całej Unii.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46a) Aby zmniejszyć ryzyko ucieczki 
emisji i zapewnić przemysłowi unijnemu 
równe warunki działania, należy zakazać 
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wszelkich praktyk służących obchodzeniu 
przepisów. Komisja powinna ocenić 
ryzyko praktyk służących obchodzeniu 
przepisów we wszystkich sektorach 
wymienionych w załączniku I, zwłaszcza 
prawdopodobieństwo przeładunku, 
zmiany modeli handlu na rzecz produktów 
z dalszych poziomów łańcucha produkcji, 
a także przesunięcia zasobów, absorpcji 
kosztów, manipulacji danymi o emisji, 
niewłaściwego etykietowania towarów i 
niewielkich modyfikacji w produkcie 
pozwalających na przywóz pod innym 
kodem nomenklatury scalonej (CN). W 
stosownych przypadkach Komisja 
powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
zaostrzenia środków przeciwdziałających 
obchodzeniu przepisów.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Gdy państwa trzecie zostaną już 
ściśle zintegrowane z unijnym rynkiem 
energii elektrycznej poprzez łączenie 
rynków, należy znaleźć rozwiązania 
techniczne zapewniające stosowanie 
CBAM do energii elektrycznej 
eksportowanej z takich państw na obszar 
celny Unii. Jeżeli nie uda się znaleźć 
rozwiązań technicznych, państwa trzecie, 
które są powiązane z rynkiem, powinny 
korzystać z ograniczonego czasowo 
wyłączenia z CBAM, najpóźniej 
do 2030 r., w odniesieniu wyłącznie do 
eksportu energii elektrycznej, 
z zastrzeżeniem spełnienia określonych 
warunków. Te państwa trzecie powinny 
jednak opracować plan działania 
i zobowiązać się do wdrożenia 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych, przewidującego 
cenę równoważną cenie w ramach EU 

(49) Gdy państwa trzecie zostaną już 
ściśle zintegrowane z unijnym rynkiem 
energii elektrycznej poprzez łączenie 
rynków, należy znaleźć rozwiązania 
techniczne zapewniające stosowanie 
CBAM do energii elektrycznej 
eksportowanej z takich państw na obszar 
celny Unii. Jeżeli nie uda się znaleźć 
rozwiązań technicznych, państwa trzecie, 
które są powiązane z rynkiem, powinny 
korzystać z ograniczonego czasowo 
wyłączenia z CBAM, najpóźniej 
do 2030 r., w odniesieniu wyłącznie do 
eksportu energii elektrycznej, 
z zastrzeżeniem spełnienia określonych 
warunków. Te państwa trzecie powinny 
jednak opracować plan działania 
i zobowiązać się do wdrożenia jawnego 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych, przewidującego 
cenę równoważną cenie w ramach EU 



RR\1256662PL.docx 25/303 PE697.670v02-00

PL

ETS, oraz powinny zobowiązać się do 
osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla do 2050 r. [jak 
również?] w celu dostosowania się do 
przepisów Unii w dziedzinie środowiska, 
klimatu, konkurencji i energii elektrycznej. 
Zwolnienie to powinno zostać wycofane 
w dowolnym momencie, jeżeli zaistnieją 
powody, aby sądzić, że dany kraj nie 
wypełnia swoich zobowiązań lub nie 
przyjął do 2030 r. systemu handlu 
emisjami równoważnego z EU ETS.

ETS, oraz powinny zobowiązać się do 
osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla najpóźniej 
do 2050 r. w celu dostosowania się do 
przepisów Unii w dziedzinie środowiska, 
klimatu, konkurencji i energii elektrycznej. 
Zwolnienie to powinno zostać wycofane 
w dowolnym momencie, jeżeli zaistnieją 
powody, aby sądzić, że dany kraj nie 
wypełnia swoich zobowiązań lub nie 
przyjął do 2030 r. systemu handlu 
emisjami równoważnego z EU ETS.

Poprawka 33

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) Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 
2024 r. 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 i w przemyśle 
unijnym. 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. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu ułatwienia i zapewnienia 
właściwego funkcjonowania CBAM 

skreśla się
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Komisja powinna udzielać wsparcia 
właściwym organom odpowiedzialnym za 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
w wykonywaniu ich obowiązków.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) Stronom, na które wpływają 
decyzje urzędu ds. CBAM, trzeba 
zapewnić dostęp do niezbędnych środków 
odwoławczych. Należy zatem ustanowić 
odpowiedni mechanizm odwoławczy, by 
od decyzji urzędu ds. CBAM można było 
odwołać się do izby odwoławczej, której 
decyzje można z kolei zaskarżyć do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej zgodnie z postanowieniami 
TFUE.

Poprawka 36

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 

(52) Komisja powinna regularnie 
oceniać stosowanie niniejszego 
rozporządzenia i składać sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Sprawozdania Komisji powinny 
w szczególności skupiać się na 
możliwościach wzmocnienia działań 
w dziedzinie klimatu służących osiągnięciu 
przez Unię celu neutralności klimatycznej 
do 2050 r. W pierwszej ocenie Komisja 
powinna zainicjować proces gromadzenia 
informacji niezbędnych do ewentualnego 
dalszego rozszerzenia zakresu załącznika I 
w celu uwzględnienia innych towarów 
i usług, w przypadku których istnieje 
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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.

ryzyko ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, na przykład produktów z 
dalszych poziomów łańcucha produkcji, 
oraz do opracowania metod obliczania 
emisji wbudowanych w oparciu o metody 
odnoszące się do śladu środowiskowego47. 
W kolejnych ocenach Komisja powinna 
skupić się na wpływie na konkurencyjność 
przemysłu unijnego i przemysłu z niższych 
poziomów produkcji, wpływie na MŚP, 
ewentualnych niewspółmiernych 
obciążeniach administracyjnych, 
praktykach służących obchodzeniu 
przepisów, zakłóceniach w modelach 
handlu oraz możliwościach wzmocnienia 
działań służących osiągnięciu przez Unię 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r., 
a w stosownych przypadkach powinna 
dołączać do tych ocen wnioski 
ustawodawcze.

__________________ __________________
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).

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Aby umożliwić szybką i skuteczną 
reakcję na nieprzewidziane, wyjątkowe i 
niesprowokowane okoliczności o 
destrukcyjnych skutkach dla 
infrastruktury gospodarczej i 
przemysłowej co najmniej jednego 
państwa trzeciego objętego CBAM, 
Komisja powinna w razie potrzeby 
przedstawić wniosek ustawodawczy 
zmieniający niniejsze rozporządzenie. W 
takim wniosku ustawodawczym należy 
określić środki najbardziej odpowiednie 
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do sytuacji, w jakiej znajdzie się to 
państwo trzecie lub te państwa trzecie, 
umożliwiając jednocześnie utrzymanie 
celów niniejszego rozporządzenia. Środki 
te powinny być ograniczone w czasie.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Oprócz dialogu z państwami 
trzecimi Komisja powinna na każdym 
etapie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia nawiązywać współpracę ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami w 
sektorach objętych niniejszym 
rozporządzeniem, w tym z 
przedstawicielami przemysłu, związkami 
zawodowymi i społeczeństwem 
obywatelskim.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) Komisja powinna aktywnie dążyć 
do utworzenia międzynarodowego „klubu 
węglowego” służącego prowadzeniu w 
dobrej wierze stałego dialogu z partnerami 
handlowymi Unii. Powinno to być 
otwarte, niewyłączne forum 
międzynarodowe, mogące podlegać 
odpowiedniej organizacji wielostronnej, 
na przykład WTO lub odpowiedniemu 
otwartemu organowi OECD. Celem klubu 
powinno być umożliwienie porównywania 
i koordynacji środków ustalania opłat za 
emisję gazów cieplarnianych, jak również 
innych środków wpływających na 
redukcję emisji. Klub węglowy powinien 



RR\1256662PL.docx 29/303 PE697.670v02-00

PL

również wspierać porównywalność działań 
klimatycznych przez zapewnienie jakości 
monitorowania, raportowania i 
weryfikacji tych działań wśród swoich 
członków. Członkostwo w klubie powinno 
być nieformalne, otwarte i dobrowolne dla 
krajów dążących do osiągnięcia 
ambitnych celów klimatycznych zgodnie z 
porozumieniem paryskim. Ponieważ 
CBAM jest pierwszym tego rodzaju 
środkiem, który ma być narzędziem 
współpracy ukierunkowanym na 
zwalczanie ucieczki emisji, klub węglowy 
dostarczy możliwości współpracy i 
przejrzystości w relacjach między Unią a 
jej partnerami handlowymi.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem.

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem. Chociaż przychody ze 
sprzedaży certyfikatów CBAM wpłyną do 
budżetu Unii jako dochód ogólny i 
zgodnie z zasadą uniwersalności budżetu 
Unii nie powinny być przypisywane do 
żadnych konkretnych wydatków z budżetu 
Unii, Unia powinna finansować starania 
krajów najsłabiej rozwiniętych o 
obniżenie emisyjności ich przemysłu 
produkcyjnego, przeznaczając na to 
rocznie kwotę odpowiadającą co najmniej 
poziomowi przychodów ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM. Środki te należy 
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przekazywać w ramach unijnego wsparcia 
finansowego na rzecz międzynarodowego 
finansowania działań klimatycznych oraz 
odpowiednich programów geograficznych 
i programu tematycznego „Globalne 
wyzwania” w Instrumencie Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej utworzonym rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/9471a. Niezbędne dostosowania 
przydziału środków budżetowych na ten 
instrumentu należy przeprowadzić w 
rocznej procedurze budżetowej UE do 
2027 r., a następnie uwzględnić w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z 
dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej – 
Globalny Wymiar Europy, zmieniające i 
uchylające decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE 
oraz uchylające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 480/2009 (Dz.U. L 209 z 
14.6.2021, s. 1).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Komisja powinna regularnie 
monitorować wszelkie zmiany w 
przepływach handlowych z krajów 
najsłabiej rozwiniętych mogące wynikać z 
CBAM, by oceniać efektywność 
niniejszego rozporządzenia, w tym jego 
wkład w zapobieganie ucieczce emisji oraz 
wpływ na przepływy handlowe między 
Unią a krajami najsłabiej rozwiniętymi. 
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Komisja powinna również regularnie 
monitorować pomoc techniczną udzielaną 
krajom najsłabiej rozwiniętym, aby 
oceniać jej skuteczność w obniżaniu 
emisyjności w tych krajach.

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) 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 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa51. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(59) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła stosowne konsultacje, w 
tym na poziomie odpowiednich ekspertów 
i sektorów przemysłu, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa51. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

__________________ __________________
51 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

51 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Należy zapewnić ochronę interesów (61) Należy zapewnić ochronę interesów 
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finansowych Unii w całym cyklu 
wydatkowania, przez zastosowanie 
proporcjonalnych środków obejmujących 
zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywanie i badanie, odzyskiwanie 
środków utraconych, nienależnie 
wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych oraz, w stosownych 
przypadkach, nakładanie sankcji 
administracyjnych i finansowych.

finansowych Unii w całym cyklu 
wydatkowania, przez zastosowanie 
proporcjonalnych środków obejmujących 
zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywanie i badanie, odzyskiwanie 
środków utraconych, nienależnie 
wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych oraz, w stosownych 
przypadkach, nakładanie sankcji 
administracyjnych i finansowych. Według 
Europolu oszustwa dotyczące jednostek 
emisji spowodowały straty w dochodach 
publicznych na ponad 5 mld EUR. CBAM 
powinien zatem wprowadzić odpowiednie i 
skuteczne mechanizmy zapobiegania 
stratom w dochodach publicznych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Urząd ds. CBAM trzeba 
finansować tak, by zagwarantować jego 
sprawne funkcjonowanie i umożliwić 
należyte zarządzanie finansami. Wszelkie 
koszty utworzenia i funkcjonowania 
urzędu należy pokryć z ogólnych 
dochodów budżetu Unii.

Poprawka 45

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 

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 
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na obszar celny Unii, w celu zapobiegania 
ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych.

na obszar celny Unii, w celu zmniejszenia 
światowych emisji dwutlenku węgla i 
wsparcia realizacji celów porozumienia 
paryskiego dzięki zapobieganiu 
wszelkiemu potencjalnemu ryzyku 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych z 
Unii i zachęcaniu do redukcji emisji w 
państwach trzecich. CBAM służy zatem 
wyrównaniu opłat za emisję gazów 
cieplarnianych od objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia produktów 
przywożonych i tych produkowanych w 
Unii.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizm ten będzie 
wprowadzany stopniowo jako alternatywa 
dla mechanizmów ustanowionych na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE w celu 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności 
w odniesieniu do przydziału bezpłatnych 
uprawnień zgodnie z art. 10a tej 
dyrektywy.

3. Mechanizm ten ustanawia się, by 
stopniowo zastąpić mechanizmy 
ustanowione na mocy dyrektywy 
2003/87/WE w celu zapobiegania ryzyku 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych, 
w szczególności w odniesieniu do 
przydziału bezpłatnych uprawnień zgodnie 
z art. 10a tej dyrektywy.

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do 1 stycznia 2030 r. niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie do 
wszystkich sektorów objętych dyrektywą 
2003/87/WE.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 28 aktu delegowanego 
uzupełniającego niniejsze rozporządzenie 
przez określenie harmonogramu 
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stopniowego obejmowania mechanizmem 
wszystkich towarów z sektorów objętych 
dyrektywą 2003/87/WE. W tym akcie 
delegowanym Komisja priorytetowo 
traktuje towary związane z największym 
ryzykiem ucieczki emisji i najbardziej 
emisyjne. Ten akt delegowany przyjmuje 
się do 30 czerwca 2025 roku.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 28 aktu delegowanego 
uzupełniającego załącznik I przez objęcie 
mechanizmem wszystkich towarów z 
sektorów objętych EU ETS.
Do ... [trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 
28 uzupełniający załącznik I przez 
dodanie produktów z dalszych poziomów 
łańcucha produkcji do towarów 
wymienionych w załączniku I. Te 
produkty z dalszych poziomów łańcucha 
produkcji zawierają znaczną ilość co 
najmniej jednego z towarów 
wymienionych w załączniku I.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
określenia warunków stosowania CBAM 
do towarów, o których mowa w ust. 2. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 29 ust. 2.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 28 w celu uzupełnienia 
rozporządzenia przez określenie 
warunków stosowania CBAM do towarów, 
o których mowa w ust. 2.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera b



RR\1256662PL.docx 35/303 PE697.670v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo krajowe tego państwa lub 
terytorium trzeciego wdraża główne 
przepisy prawodawstwa Unii dotyczącego 
rynku energii elektrycznej, w tym 
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii i łączenia rynków energii 
elektrycznej;

b) prawo krajowe tego państwa lub 
terytorium trzeciego wdraża główne 
przepisy prawodawstwa Unii dotyczącego 
rynku energii elektrycznej, w tym 
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, łączenia rynków energii 
elektrycznej, oraz dorobek Unii w 
dziedzinie klimatu, środowiska i 
konkurencji, z pełnym poszanowaniem 
uzgodnionych terminów;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) dane państwo lub terytorium 
trzecie, podczas realizacji planu działania, 
o którym mowa w lit. c), wykazało 
znaczący postęp w dostosowywaniu 
przepisów krajowych do prawa Unii 
w zakresie działań w dziedzinie klimatu na 
podstawie tego planu działania, w tym 
w kierunku ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych na poziomie równoważnym 
z unijnym, przynajmniej w odniesieniu do 
wytwarzania energii elektrycznej. 
Wdrożenie systemu handlu emisjami 
w odniesieniu do energii elektrycznej, 
o opłacie równoważnej z opłatą w ramach 
EU ETS, musi zostać zakończone do dnia 
1 stycznia 2030 r.;

e) dane państwo lub terytorium 
trzecie, podczas realizacji planu działania, 
o którym mowa w lit. c), wykazało 
znaczący postęp w dostosowywaniu 
przepisów krajowych do prawa Unii 
w zakresie działań w dziedzinie klimatu na 
podstawie tego planu działania, w tym 
w kierunku ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych na poziomie równoważnym 
z unijnym, przynajmniej w odniesieniu do 
wytwarzania energii elektrycznej. 
Wdrożenie systemu handlu emisjami 
w odniesieniu do energii elektrycznej, 
o opłacie równoważnej z opłatą w ramach 
EU ETS, musi zostać zakończone do 1 
stycznia 2028 r.;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwo lub terytorium trzecie 8. Państwo lub terytorium trzecie 
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spełniające warunki określone w ust. 7 
lit. a)–f) zostaje wpisane do części B 
załącznika II do niniejszego 
rozporządzenia i przedkłada dwa 
sprawozdania dotyczące spełnienia 
warunków zgodnie z ust. 7 lit. a)–f) – 
jedno przed dniem 1 lipca 2025 r., a drugie 
przed dniem 1 lipca 2029 r. Do dnia 31 
grudnia 2025 r. i do dnia 31 grudnia 
2029 r. Komisja ocenia, w szczególności 
na podstawie planu działania zgodnie 
z ust. 7 lit. c) i sprawozdań otrzymanych 
od danego państwa lub terytorium 
trzeciego, czy to państwo lub terytorium 
trzecie nadal spełnia warunki określone 
w ust. 7.

spełniające warunki określone w ust. 7 
lit. a)–f) zostaje wpisane do części B 
załącznika II do niniejszego 
rozporządzenia i przedkłada trzy 
kompleksowe sprawozdania dotyczące 
spełnienia warunków zgodnie z ust. 7 
lit. a)–f) – jedno przed 1 lipca 2024 r., 
jedno przed 1 lipca 2027 r. i jedno przed 1 
lipca 2029 r. Do 31 grudnia 2024 r., 31 
grudnia 2027 i 31 grudnia 2029 r. Komisja 
ocenia, w szczególności na podstawie 
planu działania zgodnie z ust. 7 lit. c) 
i sprawozdań otrzymanych od danego 
państwa lub terytorium trzeciego, czy to 
państwo lub terytorium trzecie nadal 
spełnia warunki określone w ust. 7.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 9 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli Komisja ma dowody, że 
emisje z produkcji energii elektrycznej w 
tym państwie lub terytorium wzrosły w 
wyniku zwiększonego wywozu energii 
elektrycznej do Unii.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Unia może zawierać umowy 
z państwami trzecimi w celu 
uwzględnienia obowiązujących w tych 
państwach mechanizmów ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych przy 
stosowaniu art. 9.

12. Unia może zawierać umowy 
z państwami trzecimi w celu 
uwzględnienia obowiązujących w tych 
państwach mechanizmów ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych przy 
stosowaniu art. 9. Umowy takie nie mogą 
prowadzić do nieuzasadnionego 
preferencyjnego traktowania przywozu z 
państw trzecich, jeśli chodzi o certyfikaty 
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CBAM przekazywane do umorzenia, i 
muszą uwzględniać wszelkie mechanizmy 
ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych uznawane za praktyki 
służące obchodzeniu przepisów w 
rozumieniu art. 27 ust. 2.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z art. 11 niniejszego 
rozporządzenia;

11) „urząd ds. CBAM” oznacza organ 
ustanowiony zgodnie z art. 11 niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „emisje bezpośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z procesów produkcji 
towarów, nad którymi producent sprawuje 
bezpośrednią kontrolę;

15) „emisje bezpośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z procesów produkcji 
towarów, nad którymi producent sprawuje 
bezpośrednią kontrolę, w tym emisje z 
wytwarzania ciepła i chłodu zużywanych 
w procesie produkcji;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „emisje wbudowane” oznaczają 
emisje bezpośrednie uwolnione podczas 
produkcji towarów, których wielkość 
oblicza się zgodnie z metodami 
określonymi w załączniku III;

16) „emisje wbudowane” oznaczają 
emisje bezpośrednie i pośrednie uwolnione 
podczas produkcji towarów oraz 
wytwarzania energii elektrycznej zużytej w 
procesie produkcji towarów, a ich 
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wielkość oblicza się zgodnie z metodami 
określonymi w załączniku III;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „certyfikat CBAM” oznacza 
certyfikat w formacie elektronicznym 
odpowiadający jednej tonie emisji 
wbudowanych związanych z towarami;

18) „certyfikat CBAM” oznacza 
wspólny dla wszystkich państw 
członkowskich certyfikat w formacie 
elektronicznym odpowiadający jednej tonie 
emisji wbudowanych związanych 
z towarami;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22) „rzeczywiste emisje” oznaczają 
emisje obliczone na podstawie danych 
pierwotnych dotyczących procesów 
produkcji towarów;

22) „rzeczywiste emisje” oznaczają 
emisje obliczone i zweryfikowane na 
podstawie danych pierwotnych 
dotyczących procesów produkcji towarów 
oraz wytwarzania energii elektrycznej 
zużywanej w procesie produkcji towarów; 

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) „opłata za emisję gazów 
cieplarnianych” oznacza kwotę pieniężną 
płaconą w państwie trzecim w formie 
podatku lub uprawnień do emisji w ramach 
systemu handlu emisjami gazów 
cieplarnianych, obliczoną dla gazów 
cieplarnianych objętych takim środkiem 
i uwalnianych podczas produkcji towarów;

23) „opłata za emisję gazów 
cieplarnianych” oznacza kwotę pieniężną 
płaconą w państwie trzecim w formie 
podatku, opłaty lub uprawnień do emisji 
w ramach systemu handlu emisjami gazów 
cieplarnianych, obliczoną dla gazów 
cieplarnianych objętych takim środkiem 
i uwalnianych podczas produkcji towarów;
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia 
zużywanych w procesach produkcji 
towarów.

(28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje gazów cieplarnianych pochodzące 
z procesów wytwarzania energii 
elektrycznej zużywanej w procesach 
produkcji towarów;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) „kraj najsłabiej rozwinięty” 
oznacza kraj wpisany do wykazu takich 
krajów sporządzonego przez Radę 
Gospodarczą i Społeczną ONZ;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28b) „współczynnik CBAM” oznacza 
współczynnik ograniczający przydział 
bezpłatnych uprawnień dla instalacji 
produkujących towary wymienione w 
załączniku I;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28c) „produkty na dalszych poziomach 
łańcucha produkcyjnego” oznaczają 
produkty wytworzone przy użyciu towarów 
wymienionych w załączniku I.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Towary mogą być przywożone na obszar 
celny Unii wyłącznie przez zgłaszającego, 
który został upoważniony przez właściwy 
organ zgodnie z art. 17 („upoważniony 
zgłaszający”).

Towary mogą być przywożone na obszar 
celny Unii wyłącznie przez zgłaszającego, 
który został upoważniony przez organ 
CBAM zgodnie z art. 17 („upoważniony 
zgłaszający”).

(Określenie „urząd ds. CBAM” dotyczy 
całości tekstu. Jego przyjęcie wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie).

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy zgłaszający, przed 
przywozem towarów, o których mowa 
w art. 2, występuje z wnioskiem do 
właściwego organu w miejscu, w którym 
ma siedzibę, o udzielenie upoważnienia do 
przywozu tych towarów na obszar celny 
Unii.

1. Każdy zgłaszający, przed 
przywozem towarów, o których mowa 
w art. 2, występuje z wnioskiem do urzędu 
ds. CBAM w miejscu, w którym ma 
siedzibę, o udzielenie upoważnienia do 
przywozu tych towarów na obszar celny 
Unii.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) oświadczenie, że zgłaszający nie 
dopuścił się żadnych poważnych naruszeń 
ani nie dopuszczał się powtarzających się 
naruszeń przepisów prawa celnego, 
przepisów podatkowych i przepisów 
dotyczących nadużyć na rynku w ciągu 
pięciu lat poprzedzających rok złożenia 
wniosku, obejmujące również wskazanie, 
że nie był notowany za poważne 
przestępstwa związane z jego działalnością 
gospodarczą;

e) oświadczenie, że zgłaszający lub, w 
stosownych przypadkach, członek zarządu 
zgłaszającego nie dopuścili się żadnych 
poważnych naruszeń ani nie dopuszczali 
się powtarzających się naruszeń przepisów 
prawa celnego, przepisów podatkowych 
i przepisów dotyczących nadużyć na rynku 
w ciągu pięciu lat poprzedzających rok 
złożenia wniosku, obejmujące również 
wskazanie, że nie byli notowani za 
przestępstwa związane z działalnością 
gospodarczą zgłaszającego;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje niezbędne do wykazania 
finansowej i operacyjnej zdolności 
zgłaszającego do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz, jeżeli właściwy organ 
podjął taką decyzję na podstawie oceny 
ryzyka, dokumenty potwierdzające te 
informacje, takie jak rachunek zysków 
i strat oraz bilans za maksymalnie trzy 
ostatnie lata budżetowe, za które 
zamknięto rozliczenia;

f) informacje niezbędne do wykazania 
finansowej i operacyjnej zdolności 
zgłaszającego do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz, jeżeli urząd ds. 
CBAM podjął taką decyzję na podstawie 
oceny ryzyka, dokumenty potwierdzające 
te informacje, takie jak rachunek zysków 
i strat oraz bilans za maksymalnie trzy 
ostatnie lata budżetowe, za które 
zamknięto rozliczenia;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioskodawca może w każdej 
chwili wycofać swój wniosek.

4. Wnioskodawca może w każdej 
chwili zmienić lub wycofać swój wniosek.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Upoważniony zgłaszający 
bezzwłocznie informuje właściwy organ 
o wszelkich zmianach w informacjach 
przekazanych zgodnie z ust. 3, zaistniałych 
po podjęciu decyzji, które to zmiany mogą 
mieć wpływ na decyzję podjętą na 
podstawie art. 17 lub na treść 
upoważnienia zgodnie z art. 17.

5. Upoważniony zgłaszający 
bezzwłocznie informuje urząd ds. CBAM 
o wszelkich zmianach w informacjach 
przekazanych zgodnie z ust. 3, zaistniałych 
po podjęciu decyzji, które to zmiany mogą 
mieć wpływ na decyzję podjętą na 
podstawie art. 17 lub na treść 
upoważnienia zgodnie z art. 17.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących standardowego formatu 
wniosku oraz terminów i procedury, 
których ma przestrzegać właściwy organ 
przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie 
upoważnienia zgodnie z ust. 1, oraz zasad 
identyfikacji przez właściwy organ 
zgłaszających przywóz energii 
elektrycznej. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 
2.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących standardowego formatu 
wniosku oraz terminów i procedury, 
których ma przestrzegać urząd ds. CBAM 
przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie 
upoważnienia zgodnie z ust. 1, oraz zasad 
identyfikacji przez urząd ds. CBAM 
zgłaszających przywóz energii 
elektrycznej. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 
2.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
każdy upoważniony zgłaszający składa 

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
każdy upoważniony zgłaszający składa 
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właściwemu organowi deklarację 
(„deklaracja CBAM”) za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok, w którym składana jest 
deklaracja.

urzędowi ds. CBAM deklarację 
(„deklaracja CBAM”) za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok, w którym składana jest 
deklaracja.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kopię sprawozdania z weryfikacji 
wydanego przez akredytowanego 
weryfikatora zgodnie z art. 8 i 
załącznikiem V.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje te rejestry informacji, 
o których mowa w ust. 4, w tym 
sprawozdanie weryfikatora, do końca 
czwartego roku po roku, w którym złożono 
lub w którym należało złożyć deklarację 
CBAM.

5. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje te rejestry informacji, 
o których mowa w ust. 4, w tym 
sprawozdanie weryfikatora, do końca 
czwartego roku po roku, w którym złożono 
lub w którym należało złożyć deklarację 
CBAM. Rejestry te muszą być 
wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić 
akredytowanym weryfikatorom 
zweryfikowanie wielkości emisji 
wbudowanych zgodnie z art. 8 oraz aby 
umożliwić urzędowi ds. CBAM dokonanie 
przeglądu deklaracji CBAM zgodnie 
z art. 19 ust. 1. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje te rejestry przez okres, o 
którym mowa w art. 19 ust. 1, w którym 
urząd ds. CBAM może przeprowadzać 
przegląd deklaracji CBAM.

Poprawka 74
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
dotyczących szczegółowych przepisów 
w odniesieniu do elementów metod 
obliczeniowych określonych w załączniku 
III, w tym w zakresie określania granic 
systemowych procesów produkcji, 
współczynników emisji, ustalanych dla 
konkretnych instalacji wartości 
rzeczywistych emisji i wartości 
domyślnych oraz ich stosowania 
w odniesieniu do poszczególnych towarów, 
a także określania metod zapewnienia 
wiarygodności danych, na podstawie 
których ustala się wartości domyślne, 
w tym poziomu szczegółowości 
i weryfikacji danych. W stosownych 
przypadkach akty te przewidują możliwość 
dostosowania wartości domyślnych do 
poszczególnych obszarów, regionów lub 
państw w celu uwzględnienia szczególnych 
obiektywnych czynników, takich jak 
geografia, zasoby naturalne, warunki 
rynkowe, główne źródła energii lub 
procesy przemysłowe. Podstawę tych 
aktów wykonawczych stanowią 
obowiązujące przepisy w zakresie 
weryfikacji danych dotyczących emisji 
i działalności w odniesieniu do instalacji 
objętych dyrektywą 2003/87/WE, 
w szczególności rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2018/2067.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
w odniesieniu do elementów metod 
obliczeniowych określonych w załączniku 
III, w tym w zakresie określania granic 
systemowych procesów produkcji, 
współczynników emisji, ustalanych dla 
konkretnych instalacji wartości 
rzeczywistych emisji i wartości 
domyślnych oraz ich stosowania 
w odniesieniu do poszczególnych towarów, 
a także określania metod zapewnienia 
wiarygodności danych, na podstawie 
których ustala się wartości domyślne, 
w tym poziomu szczegółowości 
i weryfikacji danych. W stosownych 
przypadkach akty te przewidują możliwość 
dostosowania wartości domyślnych do 
poszczególnych obszarów, regionów lub 
państw w celu uwzględnienia szczególnych 
obiektywnych czynników, takich jak 
geografia, zasoby naturalne, warunki 
rynkowe, główne źródła energii lub 
procesy przemysłowe. Podstawę tych 
aktów wykonawczych stanowią 
obowiązujące przepisy w zakresie 
weryfikacji danych dotyczących emisji 
i działalności w odniesieniu do instalacji 
objętych dyrektywą 2003/87/WE, 
w szczególności rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2018/2067.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 28 uzupełniających 
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niniejsze rozporządzenie w celu 
zdefiniowania metody obliczania 
rzeczywistych pośrednich emisji 
wbudowanych w towarach prostych i 
złożonych oraz odpowiednich wartości 
domyślnych, a także metody określania 
ceny CBAM pośrednich emisji 
wbudowanych.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby całkowita wielkość emisji 
wbudowanych zadeklarowana w deklaracji 
CBAM złożonej zgodnie z art. 6 została 
zweryfikowana przez weryfikatora 
akredytowanego zgodnie z art. 18 
w oparciu o zasady weryfikacji określone 
w załączniku V.

1. Upoważniony zgłaszający 
przedstawiający deklarację CBAM 
zapewnia, aby całkowita wielkość emisji 
wbudowanych zadeklarowana w deklaracji 
CBAM złożonej zgodnie z art. 6 i 35, jak 
również metodyka oraz dane i dokumenty 
uzupełniające zostały zweryfikowane 
przez weryfikatora akredytowanego 
zgodnie z art. 18 w oparciu o zasady 
weryfikacji określone w załączniku V.

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Urząd ds. CBAM jest upoważniony 
do weryfikacji zgodności ze stanem 
faktycznym informacji zawartych w 
deklaracji CBAM zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących zasad 
weryfikacji, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do możliwości odstąpienia 
od obowiązku wizyty weryfikatora 
w instalacji, w której produkowane są 
odnośne towary, oraz obowiązku 
określenia progów pozwalających 
stwierdzić, czy nieprawidłowości lub 
niezgodności są istotne, a także 
w odniesieniu do dokumentacji 
uzupełniającej wymaganej do sporządzenia 
sprawozdania z weryfikacji.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 28, 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie, 
dotyczących zasad weryfikacji, o których 
mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
możliwości odstąpienia od obowiązku 
wizyty weryfikatora w instalacji, w której 
produkowane są odnośne towary, oraz 
obowiązku określenia progów 
pozwalających stwierdzić, czy 
nieprawidłowości lub niezgodności są 
istotne, a także w odniesieniu do 
dokumentacji uzupełniającej wymaganej 
do sporządzenia sprawozdania 
z weryfikacji. Możliwość odstąpienia od 
obowiązku wizyty akredytowanego 
weryfikatora w instalacji, w której 
produkowane są odnośne towary istnieje 
wyłącznie w należycie uzasadnionych 
okolicznościach w przypadku instalacji o 
dobrze znanym, standardowym profilu 
procesów produkcyjnych i 
wykorzystywanych technologii 
umożliwiającym wiarygodne oszacowanie 
wielkości emisji wbudowanych. W każdym 
przypadku urząd ds. CBAM pozostaje 
upoważniony do weryfikacji zgodności ze 
stanem faktycznym informacji podanych 
w deklaracji CBAM. Przepisy 
ustanowione w takich aktach 
delegowanych są równoważne z 
przepisami rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2018/2067.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa 
w akapicie pierwszym, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

skreśla się
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o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłata za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczana w państwie pochodzenia

Jawna opłata za emisję gazów 
cieplarnianych uiszczana w państwie 
pochodzenia

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uwzględnienia opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych uiszczonej 
w państwie pochodzenia w odniesieniu do 
zadeklarowanych emisji wbudowanych 
upoważniony zgłaszający może wystąpić 
w swojej deklaracji CBAM o zmniejszenie 
liczby certyfikatów CBAM, które mają 
zostać przekazane do umorzenia.

1. W celu uwzględnienia 
wyodrębnionej opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych uiszczonej w państwie 
pochodzenia w odniesieniu do 
zadeklarowanych emisji wbudowanych 
upoważniony zgłaszający może wystąpić 
w swojej deklaracji CBAM o zmniejszenie 
liczby certyfikatów CBAM, które mają 
zostać przekazane do umorzenia. 
Zmniejszenie takie może wynosić również 
100 %, jeżeli opłata za emisje gazów 
cieplarnianych uiszczana w kraju 
pochodzenia jest równa lub wyższa od 
opłaty za emisje gazów cieplarnianych w 
Unii.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 
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przez niezależną osobę, wymaganych do 
wykazania, że zadeklarowane emisje 
wbudowane podlegały opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
rekompensaty z tytułu wywozu.

przez akredytowanego weryfikatora, 
wymaganych do wykazania, że 
zadeklarowane emisje wbudowane 
podlegały wyodrębnionej opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
bezpośredniej ani pośredniej 
rekompensaty z tytułu wywozu. Imię i 
nazwisko oraz dane kontaktowe 
akredytowanego weryfikatora znajdują się 
w dokumentacji. Upoważniony 
zgłaszający przekazuje dokumentację 
urzędowi ds. CBAM.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
ustanawiających metodykę obliczania 
zmniejszenia liczby certyfikatów CBAM, 
które mają zostać przekazane do 
umorzenia, w odniesieniu do przeliczania 
kwoty opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej 
na euro po średnim rocznym kursie 
wymiany zgodnie z ust. 1 oraz 
w odniesieniu do kwalifikacji niezależnej 
osoby poświadczającej informacje, jak 
również elementów dowodu uiszczonej 
opłaty za emisję gazów cieplarnianych oraz 
braku stosowania rabatów eksportowych 
lub innych form rekompensaty z tytułu 
wywozu, o których mowa w ust. 2. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
ustanawiających metodykę obliczania 
zmniejszenia liczby certyfikatów CBAM, 
które mają zostać przekazane do 
umorzenia, w odniesieniu do przeliczania 
kwoty opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej 
na euro po średnim rocznym kursie 
wymiany zgodnie z ust. 1 oraz 
w odniesieniu do kwalifikacji 
akredytowanego weryfikatora 
poświadczającego informacje, jak również 
elementów dowodu uiszczonej opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych oraz braku 
stosowania rabatów lub innych form 
bezpośredniej lub pośredniej 
rekompensaty z tytułu wywozu, o których 
mowa w ust. 2. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 
2.
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Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek operatora instalacji 
znajdującej się w państwie trzecim 
Komisja rejestruje informacje dotyczące 
tego operatora i jego instalacji 
w centralnej bazie danych, o której mowa 
w art. 14 ust. 4.

1. Na wniosek operatora instalacji 
znajdującej się w państwie trzecim 
Komisja rejestruje informacje dotyczące 
tego operatora i jego instalacji w rejestrze 
CBAM, o którym mowa w art. 14.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 
lit. c), muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić weryfikację 
zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić 
wszelkiemu właściwemu organowi 
dokonanie, zgodnie z art. 19 ust. 1, 
przeglądu deklaracji CBAM złożonej przez 
upoważnionego zgłaszającego, któremu 
ujawniono odpowiednie informacje 
zgodnie z ust. 8.

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 
lit. c), muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić weryfikację 
zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić 
urzędowi ds. CBAM dokonanie, zgodnie 
z art. 19 ust. 1, przeglądu i weryfikacji 
deklaracji CBAM złożonej przez 
upoważnionego zgłaszającego, któremu 
ujawniono odpowiednie informacje 
zgodnie z ust. 8. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Operator instalacji może ujawnić 
upoważnionemu zgłaszającemu 
informacje dotyczące weryfikacji emisji 
wbudowanych, o których mowa w ust. 5. 
Upoważniony zgłaszający jest uprawniony 
do skorzystania z ujawnionych mu 

7. Informacje dotyczące 
zweryfikowanych emisji wbudowanych, 
o których mowa w ust. 5 są dostępne 
publiczne w rejestrze CBAM. 
Upoważniony zgłaszający jest uprawniony 
do skorzystania z ujawnionych mu 
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informacji w celu wypełnienia obowiązku, 
o którym mowa w art. 8.

informacji w celu wypełnienia obowiązku, 
o którym mowa w art. 8. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy Urząd ds. CBAM 

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy Urząd ds. CBAM 

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ do wypełniania 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia i powiadamia o tym fakcie 
Komisję.

Komisja powołuje urząd ds. CBAM do 
wypełniania obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udostępnia pozostałym państwom 
członkowskim wykaz wszystkich 
właściwych organów i publikuje tę 

skreśla się
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informację w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy wymieniały ze sobą 
wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków.

skreśla się

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreśla się
Komisja

Komisja wspiera właściwe organy 
w wypełnianiu ich obowiązków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia i koordynuje ich działania.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Decyzje urzędu ds. CBAM

1. Urząd ds. CBAM bezzwłocznie 
podejmuje wszelkie decyzje mające na 
celu wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia.
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2. Decyzja urzędu ds. CBAM staje się 
skuteczna z dniem powiadomienia 
adresata o podjęciu takiej decyzji.
3.  W przypadku gdy urząd ds. CBAM 
uzna, że nie dysponuje wszystkimi 
informacjami niezbędnymi do podjęcia 
decyzji, kontaktuje się z adresatem decyzji 
i wskazuje, jakie dodatkowe informacje są 
wymagane. W takiej sytuacji adresat 
decyzji bezzwłocznie przekazuje urzędowi 
ds. CBAM wymagane dodatkowe 
informacje.
4. Adresat decyzji bezzwłocznie 
informuje urząd ds. CBAM o wszelkich 
zmianach w przekazanych informacjach, 
do jakich doszło po podjęciu decyzji. 
Wówczas urząd ds. CBAM ponownie 
rozpatruje decyzję w świetle takich 
informacji oraz potwierdza lub 
modyfikuje daną decyzję.
5. W przypadku gdy urząd ds. CBAM 
proponuje podjęcie decyzji mającej 
niekorzystny skutek dla adresata, 
wskazuje podstawy podjęcia 
proponowanej decyzji i zamieszcza w niej 
informację o prawie do wniesienia 
odwołania, przewidzianym w art. 27a. 
Przed podjęciem takiej decyzji urząd ds. 
CBAM umożliwia adresatowi 
proponowanej decyzji przedstawienie 
urzędowi ds. CBAM swojego punktu 
widzenia w ustalonym terminie. Po 
upływie takiego terminu urząd ds. CBAM 
powiadamia adresata decyzji.
6. Urząd ds. CBAM może w 
dowolnym terminie anulować, odwołać 
lub zmienić swoją decyzję na uzasadniony 
wniosek adresata decyzji lub, w 
stosownych przypadkach, z własnej 
inicjatywy.
7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 
w drodze określenia dalszych 
szczegółowych ustaleń i zasad 
proceduralnych dotyczących niniejszego 
artykułu. Te akty delegowane przyjmuje 
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się zgodnie z art. 28.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie informacje uzyskane przez 
właściwe organy podczas wykonywania 
przez nie swoich obowiązków, mające 
z natury charakter poufny lub dostarczone 
na zasadzie poufności, są objęte 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Właściwe organy nie 
ujawniają takich informacji bez 
wyraźnego pozwolenia osoby lub organu, 
które ich udzieliły. Informacje te mogą być 
udostępniane organom celnym, Komisji 
i Prokuraturze Europejskiej i są 
przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

Wszelkie informacje uzyskane przez urząd 
ds. CBAM podczas wykonywania przez 
niego swoich obowiązków, mające 
z natury charakter poufny lub dostarczone 
na zasadzie poufności, są objęte 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Urząd ds. CBAM nie ujawnia 
takich informacji bez wyraźnego 
pozwolenia osoby lub organu, które ich 
udzieliły. Informacje te mogą być 
udostępniane organom celnym, Komisji 
i Prokuraturze Europejskiej i są 
przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97. 

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreśla się
Krajowe rejestry i centralna baza danych

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego ustanawia krajowy rejestr 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim w formie 
standaryzowanej elektronicznej bazy 
danych, zawierający dane dotyczące 
certyfikatów CBAM tych zgłaszających, 
oraz zapewnia poufność zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 13.
2. Baza danych, o której mowa 
w ust. 1, zawiera zestawienia wraz 
z informacjami na temat każdego 
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upoważnionego zgłaszającego, 
w szczególności:
a) imię i nazwisko/nazwę oraz dane 
kontaktowe upoważnionego 
zgłaszającego;
b) numer EORI upoważnionego 
zgłaszającego;
c) numer rachunku CBAM;
d) liczbę, cenę sprzedaży, datę 
zakupu, datę umorzenia lub datę odkupu 
lub datę anulowania przez właściwy organ 
certyfikatów CBAM w odniesieniu do 
każdego upoważnionego zgłaszającego.
3. Informacje zawarte w bazie 
danych, o których mowa w ust. 2, są 
poufne.
4. Komisja ustanawia publicznie 
dostępną centralną bazę danych 
zawierającą imiona i nazwiska/nazwy, 
adresy i dane kontaktowe operatorów 
instalacji oraz informacje na temat 
lokalizacji instalacji w państwach trzecich 
zgodnie z art. 10 ust. 2. Operator może 
odmówić publicznego udostępnienia 
swojego imienia i nazwiska lub swojej 
nazwy, adresu i danych kontaktowych.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Rejestr CBAM

1. Urząd ds. CBAM ustanawia rejestr 
CBAM do celów realizacji procesów 
związanych z certyfikatami CBAM, 
zgodnie z art. 20, 21 i 22.
2. Rejestr CBAM zawiera 
elektroniczną bazę danych, w której 
znajdują się informacje dotyczące każdego 
upoważnionego zgłaszającego, w 
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szczególności:
a) imię i nazwisko/nazwa i dane 
teleadresowe;
b) numer EORI;
c) numer rachunku CBAM;
d) liczba, cena i data zakupu 
posiadanych certyfikatów CBAM.
3. Rejestr CBAM zawiera również, w 
osobnej części bazy danych, imiona i 
nazwiska/nazwy i dodatkowe dane 
operatorów oraz instalacji w państwach 
trzecich zarejestrowanych zgodnie z art. 
10. Ta część bazy danych zawiera w 
szczególności w stosownych przypadkach 
zweryfikowane emisje z instalacji.
4. Informacje zawarte w bazie 
danych są poufne, z wyjątkiem imion i 
nazwisk/nazw upoważnionych 
zgłaszających i operatorów, lokalizacji i, w 
stosownych przypadkach, nazw instalacji 
w państwach trzecich oraz ich 
zweryfikowanych emisji, które są dostępne 
publicznie w interoperacyjnym formacie.
5. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze dotyczące infrastruktury oraz 
szczegółowych procesów stosowanych w 
przypadku rejestru CBAM i 
elektronicznych baz danych zawierających 
informacje, o których mowa w ust. 2 i 3. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreśla się
Centralny administrator

1. Komisja pełni funkcję centralnego 
administratora w celu prowadzenia 
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niezależnego dziennika transakcji 
rejestrującego zakup certyfikatów CBAM, 
ich posiadanie, umorzenie, odkup 
i anulowanie oraz zapewnienia 
koordynacji rejestrów krajowych.
2. Centralny administrator 
przeprowadza oparte na analizie ryzyka 
kontrole transakcji zarejestrowanych 
w rejestrach krajowych za pośrednictwem 
niezależnego dziennika transakcji w celu 
zapewnienia, aby nie występowały żadne 
nieprawidłowości w zakresie nabywania, 
posiadania, umarzania, odkupu 
i anulowania certyfikatów CBAM.
3. Jeżeli w wyniku kontroli 
przeprowadzonych na podstawie ust. 2 
stwierdzone zostaną nieprawidłowości, 
Komisja powiadamia zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie 
o konieczności przeprowadzenia dalszego 
dochodzenia w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki w rejestrach krajowych Rachunki w rejestrze CBAM

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ nadaje każdemu 
upoważnionemu zgłaszającemu 
niepowtarzalny numer rachunku CBAM.

1. Urząd ds. CBAM nadaje każdemu 
upoważnionemu zgłaszającemu 
niepowtarzalny numer rachunku CBAM.

Poprawka 100
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy upoważniony zgłaszający 
uzyskuje dostęp do swojego rachunku 
w rejestrze.

2. Każdy upoważniony zgłaszający 
uzyskuje dostęp do swojego rachunku 
w rejestrze CBAM. 

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ uruchamia 
rachunek niezwłocznie po udzieleniu 
upoważnienia, o którym mowa w art. 17 
ust. 1, i powiadamia o tym fakcie 
upoważnionego zgłaszającego.

3. Urząd ds. CBAM uruchamia 
rachunek niezwłocznie po udzieleniu 
upoważnienia, o którym mowa w art. 17 
ust. 1, i powiadamia o tym fakcie 
upoważnionego zgłaszającego. 

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy upoważniony 
zgłaszający zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej lub jego 
upoważnienie zostało cofnięte, właściwy 
organ zamyka rachunek tego 
zgłaszającego.

4. W przypadku gdy upoważniony 
zgłaszający zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej lub jego 
upoważnienie zostało cofnięte, urząd ds. 
CBAM zamyka rachunek tego 
zgłaszającego.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy udzielają 1. Urząd ds. CBAM udziela 
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upoważnienia zgłaszającemu, który złożył 
wniosek o udzielenie upoważnienia 
zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile spełnione są 
następujące warunki:

upoważnienia zgłaszającemu, który złożył 
wniosek o udzielenie upoważnienia 
zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile spełnione są 
następujące warunki: 

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ uzna, że 
warunki wymienione w ust. 1 nie są 
spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie 
przedstawił informacji wymienionych 
w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu.

2. Jeżeli urząd ds. CBAM uzna, że 
warunki wymienione w ust. 1 nie są 
spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie 
przedstawił informacji wymienionych 
w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu. 

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ odmówi 
udzielenia upoważnienia zgłaszającemu, 
zgłaszający składający wniosek 
o udzielenie upoważnienia może, przed 
wniesieniem odwołania, zgłosić sprzeciw 
zgodnie z prawem krajowym wobec tej 
odmowy do właściwego organu, który 
poleca krajowemu administratorowi, aby 
otworzył rachunek, albo podtrzymuje 
odmowę, wydając uzasadnioną decyzję, 
z zastrzeżeniem wymogów prawa 
krajowego, które służą zasadnemu celowi 
zgodnemu z niniejszym rozporządzeniem i 
są proporcjonalne.

skreśla się

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzja właściwego organu 
upoważniająca zgłaszającego zawiera 
następujące informacje:

4. Decyzja urzędu ds. CBAM 
upoważniająca zgłaszającego zawiera 
następujące informacje: 

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ wymaga przedłożenia 
gwarancji w celu udzielenia upoważnienia 
zgłaszającemu zgodnie z ust. 1, jeżeli 
zgłaszający nie prowadził działalności 
gospodarczej przez okres dwóch lat 
obrotowych poprzedzających rok, 
w którym złożył wniosek zgodnie z art. 5 
ust. 1.

Urząd ds. CBAM wymaga przedłożenia 
gwarancji w celu udzielenia upoważnienia 
zgłaszającemu zgodnie z ust. 1, jeżeli 
zgłaszający nie prowadził działalności 
gospodarczej przez okres dwóch lat 
obrotowych poprzedzających rok, 
w którym złożył wniosek zgodnie z art. 5 
ust. 1. 

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala kwotę takiej 
gwarancji na maksymalną, oszacowaną 
przez właściwy organ kwotę 
odpowiadającą wartości certyfikatów 
CBAM, które upoważniony zgłaszający 
musi przekazać do umorzenia zgodnie 
z art. 22.

Urząd ds. CBAM ustala kwotę takiej 
gwarancji na maksymalną, oszacowaną 
przez urząd ds. CBAM kwotę 
odpowiadającą wartości certyfikatów 
CBAM, które upoważniony zgłaszający 
musi przekazać do umorzenia zgodnie 
z art. 22. 

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Gwarancja jest składana w formie 
gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze 
żądanie, przez instytucję finansową 
prowadzącą działalność w Unii lub 
w formie innej gwarancji zapewniającej 
równoważne zabezpieczenie. Jeżeli 
właściwy organ stwierdzi, że złożona 
gwarancja nie zapewnia w ogóle pokrycia 
kwoty zobowiązań w zakresie CBAM lub 
nie zapewnia już jej pokrycia w sposób 
pewny lub wystarczający, żąda on od 
upoważnionego zgłaszającego złożenia 
dodatkowej gwarancji lub zastąpienia 
pierwotnej gwarancji nową gwarancją, 
według własnego wyboru.

7. Gwarancja jest składana w formie 
gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze 
żądanie, przez instytucję finansową 
prowadzącą działalność w Unii lub 
w formie innej gwarancji zapewniającej 
równoważne zabezpieczenie. Jeżeli urząd 
ds. CBAM stwierdzi, że złożona gwarancja 
nie zapewnia w ogóle pokrycia kwoty 
zobowiązań w zakresie CBAM lub nie 
zapewnia już jej pokrycia w sposób pewny 
lub wystarczający, żąda on od 
upoważnionego zgłaszającego złożenia 
dodatkowej gwarancji lub zastąpienia 
pierwotnej gwarancji nową gwarancją, 
według własnego wyboru. 

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Właściwy organ zwalnia gwarancję 
niezwłocznie po dniu 31 maja drugiego 
roku, w którym upoważniony zgłaszający 
przekazał do umorzenia certyfikaty CBAM 
zgodnie z art. 22.

8. Organ ds. CBAM zwalnia 
gwarancję niezwłocznie po dniu 31 maja 
drugiego roku, w którym upoważniony 
zgłaszający przekazał do umorzenia 
certyfikaty CBAM zgodnie z art. 22. 

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Urząd ds. CBAM może 
zweryfikować dokładność i kompletność 
informacji podanych przez wnioskodawcę 
zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz istnienie, 
autentyczność, dokładność i ważność 
wszelkich dokumentów potwierdzających. 
Urząd ds. CBAM może przeprowadzać 
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takie kontrole w siedzibie wnioskodawcy. 

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Właściwy organ cofa upoważnienie 
zgłaszającego, który nie spełnia już 
warunków określonych w ust. 1 lub który 
nie współpracuje z tym organem.

9. Urząd ds. CBAM cofa 
upoważnienie zgłaszającego, który nie 
spełnia już warunków określonych w ust. 1 
lub który nie współpracuje z tym urzędem, 
lub w przypadku którego stwierdzono 
powtarzające się lub poważne naruszenie 
niniejszego rozporządzenia.    

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje praktyczne 
ustalenia dotyczące stosowania kryteriów, 
o których mowa w ust. 1, oraz gwarancji, 
o których mowa w ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdą osobę akredytowaną na 
podstawie rozporządzenia wykonawczego 
(UE) 2018/2067 uznaje się za 
akredytowanego weryfikatora na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

1. Każdą osobę prawną akredytowaną 
na podstawie rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2018/2067 uznaje się 
za akredytowanego weryfikatora na mocy 
niniejszego rozporządzenia. 



PE697.670v02-00 62/303 RR\1256662PL.docx

PL

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W uzupełnieniu ust. 1 krajowa 
jednostka akredytująca może, na wniosek, 
akredytować osobę jako weryfikatora na 
mocy niniejszego rozporządzenia po 
sprawdzeniu dokumentacji 
poświadczającej zdolność tej osoby do 
stosowania zasad weryfikacji, o których 
mowa w załączniku V, w celu 
wykonywania ustanowionych w art. 8, 10 
i 38 obowiązków w zakresie kontroli 
emisji wbudowanych.

skreśla się

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do akredytacji, 
o której mowa w ust. 2, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 28, 
określających warunki kontroli 
prowadzonej przez akredytowanych 
weryfikatorów oraz nadzoru nad nimi, 
cofnięcia akredytacji oraz wzajemnego 
uznawania i wzajemnej oceny jednostek 
akredytujących.

3. W odniesieniu do akredytacji, 
o której mowa w ust. 1, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 28, 
określających warunki kontroli 
prowadzonej przez akredytowanych 
weryfikatorów oraz nadzoru nad nimi, 
cofnięcia akredytacji oraz wzajemnego 
uznawania i wzajemnej oceny jednostek 
akredytujących.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ może dokonać 1. Urząd ds. CBAM może dokonać 
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przeglądu deklaracji CBAM w okresie 
kończącym się w czwartym roku po roku, 
w którym należało złożyć daną deklarację. 
Przegląd może polegać na sprawdzeniu 
informacji podanych w deklaracji CBAM 
na podstawie informacji przekazanych 
przez organy celne zgodnie z art. 25 ust. 2 
oraz innych odpowiednich dowodów, 
a także na podstawie ewentualnego audytu, 
który zostanie uznany za konieczny, w tym 
w siedzibie upoważnionego zgłaszającego.

przeglądu deklaracji CBAM w okresie 
kończącym się w czwartym roku po roku, 
w którym należało złożyć daną deklarację. 
Przegląd może polegać na sprawdzeniu 
informacji podanych w deklaracji CBAM 
na podstawie informacji przekazanych 
przez organy celne zgodnie z art. 25 ust. 2 
oraz innych odpowiednich dowodów, 
a także na podstawie ewentualnego audytu, 
który zostanie uznany za konieczny, w tym 
w siedzibie upoważnionego zgłaszającego.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ ustali, że 
zadeklarowana liczba certyfikatów CBAM, 
które mają zostać przekazane do 
umorzenia, jest nieprawidłowa lub że nie 
złożono żadnej deklaracji CBAM zgodnie 
z ust. 2, koryguje on liczbę certyfikatów 
CBAM należnych od upoważnionego 
zgłaszającego. Właściwy organ 
powiadamia upoważnionego zgłaszającego 
o tej korekcie i wzywa go do przekazania 
do umorzenia dodatkowych certyfikatów 
CBAM w terminie jednego miesiąca.

3. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że 
zadeklarowana liczba certyfikatów CBAM, 
które mają zostać przekazane do 
umorzenia, jest nieprawidłowa lub że nie 
złożono żadnej deklaracji CBAM zgodnie 
z ust. 2, koryguje on liczbę certyfikatów 
CBAM należnych od upoważnionego 
zgłaszającego. Urząd ds. CBAM 
powiadamia upoważnionego zgłaszającego 
o tej korekcie i wzywa go do przekazania 
do umorzenia dodatkowych certyfikatów 
CBAM w terminie jednego miesiąca.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odbiorca powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 3, może złożyć 
odwołanie od decyzji będącej przedmiotem 
powiadomienia. Odbiorcy powiadomienia 
przekazuje się informacje dotyczące 
procedury stosowanej w przypadku 
odwołania.

skreśla się
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Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli liczba certyfikatów CBAM 
umorzonych przekracza liczbę 
certyfikatów należnych, właściwy organ 
niezwłocznie zwraca upoważnionemu 
zgłaszającemu wartość certyfikatów 
CBAM umorzonych w nadmiarze, 
obliczoną według średniej ceny zapłaconej 
za certyfikaty CBAM przez 
upoważnionego zgłaszającego w ciągu 
roku, w którym nastąpił przywóz.

5. Jeżeli liczba certyfikatów CBAM 
umorzonych przekracza liczbę 
certyfikatów należnych, urząd ds. CBAM 
niezwłocznie zwraca upoważnionemu 
zgłaszającemu wartość certyfikatów 
CBAM umorzonych w nadmiarze, 
obliczoną według średniej ceny zapłaconej 
za certyfikaty CBAM przez 
upoważnionego zgłaszającego w chwili 
zakupu. 

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego sprzedaje certyfikaty 
CBAM zgłaszającym upoważnionym 
w danym państwie członkowskim po cenie 
obliczonej zgodnie z art. 21.

1. Urząd ds. CBAM sprzedaje 
certyfikaty CBAM upoważnionym 
zgłaszającym po cenie obliczonej zgodnie 
z art. 21. 

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ zapewnia, aby 
każdemu certyfikatowi CBAM nadano 
jednostkowy kod identyfikacyjny 
w momencie utworzenia certyfikatu, 
i rejestruje taki jednostkowy kod 
identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży 
certyfikatu w krajowym rejestrze na 

2. Urząd ds. CBAM zapewnia, aby 
każdemu certyfikatowi CBAM nadano 
jednostkowy kod identyfikacyjny 
w momencie utworzenia certyfikatu, 
i rejestruje taki jednostkowy kod 
identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży 
certyfikatu w krajowym rejestrze CBAM 
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rachunku upoważnionego zgłaszającego 
dokonującego zakupu tego certyfikatu.

na rachunku upoważnionego zgłaszającego 
dokonującego zakupu tego certyfikatu. 

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
bardziej szczegółowego określenia metody 
obliczania średniej ceny certyfikatów 
CBAM oraz praktycznych ustaleń 
dotyczących publikacji tej ceny. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
wdrożenia przewidzianej w ust. 1 metody 
obliczania średniej ceny certyfikatów 
CBAM oraz praktycznych ustaleń 
dotyczących publikacji tej ceny. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2. 

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
upoważniony zgłaszający przekazuje 
właściwemu organowi do umorzenia 
certyfikaty CBAM w liczbie 
odpowiadającej emisjom wbudowanym 
zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 
lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok, 
w którym dokonuje się umorzenia.

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
upoważniony zgłaszający przekazuje 
urzędowi ds. CBAM do umorzenia 
certyfikaty CBAM w liczbie 
odpowiadającej emisjom wbudowanym 
obliczonym zgodnie z załącznikiem IIIa i 
zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 
lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok, 
w którym dokonuje się umorzenia. 

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 upoważniony 
zgłaszający zapewnia, aby wymagana 
liczba certyfikatów CBAM była dostępna 
na jego rachunku w krajowym rejestrze. 
Ponadto upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby liczba certyfikatów CBAM 
na jego rachunku w krajowym rejestrze na 
koniec każdego kwartału odpowiadała co 
najmniej 80 % emisji wbudowanych, 
których wielkość określa się na podstawie 
wartości domyślnych z zastosowaniem 
metod określonych w załączniku III, 
z uwzględnieniem wszystkich towarów 
przywiezionych przez niego od początku 
roku kalendarzowego.

2. Do celów ust. 1 upoważniony 
zgłaszający zapewnia, aby wymagana 
liczba certyfikatów CBAM była dostępna 
na jego rachunku w rejestrze CBAM. 
Ponadto upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby liczba certyfikatów CBAM 
na jego rachunku w krajowym rejestrze 
CBAM na koniec każdego kwartału 
odpowiadała co najmniej 80 % emisji 
wbudowanych, których wielkość określa 
się na podstawie wartości domyślnych 
z zastosowaniem metod określonych 
w załączniku III, z uwzględnieniem 
wszystkich towarów przywiezionych przez 
niego od początku roku kalendarzowego. 

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ ustali, że 
liczba certyfikatów CBAM na rachunku 
upoważnionego zgłaszającego jest 
niezgodna z obowiązkami określonymi 
w ust. 2 zdanie drugie, wówczas organ ten 
powiadamia upoważnionego zgłaszającego 
o korekcie i wzywa go do przekazania do 
umorzenia dodatkowych certyfikatów 
CBAM w terminie jednego miesiąca.

3. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że 
liczba certyfikatów CBAM na rachunku 
upoważnionego zgłaszającego jest 
niezgodna z obowiązkami określonymi 
w ust. 2 zdanie drugie, wówczas organ ten 
powiadamia upoważnionego zgłaszającego 
o korekcie i wzywa go do przekazania do 
umorzenia dodatkowych certyfikatów 
CBAM w terminie jednego miesiąca.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odbiorca powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 3, może złożyć 
odwołanie od decyzji będącej przedmiotem 

skreśla się
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powiadomienia. Odbiorcy powiadomienia 
przekazuje się informacje dotyczące 
procedury stosowanej w przypadku 
odwołania.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego, na wniosek zgłaszającego 
upoważnionego w danym państwie 
członkowskim, odkupuje nadwyżkowe 
certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku 
zgłaszającego w krajowym rejestrze po 
przekazaniu certyfikatów do umorzenia 
zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup 
przedstawia się do dnia 30 czerwca 
każdego roku, w którym certyfikaty 
CBAM przekazano do umorzenia.

1. Urząd ds. CBAM, na wniosek 
upoważnionego zgłaszającego, odkupuje 
nadwyżkowe certyfikaty CBAM pozostałe 
na rachunku zgłaszającego w rejestrze 
CBAM po przekazaniu certyfikatów do 
umorzenia zgodnie z art. 22. Wniosek 
o odkup przedstawia się do dnia 30 
czerwca każdego roku, w którym 
certyfikaty CBAM przekazano do 
umorzenia.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca każdego roku 
właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego anuluje wszelkie 
certyfikaty CBAM, które zakupiono 
w roku przed poprzednim rokiem 
kalendarzowym i które pozostają 
w krajowym rejestrze na rachunku 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim.

Do dnia 30 czerwca każdego roku urząd 
ds. CBAM anuluje wszelkie certyfikaty 
CBAM, które zakupiono w roku przed 
poprzednim rokiem kalendarzowym i które 
pozostają w rejestrze CBAM na rachunku 
upoważnionych zgłaszających, i bez 
zbędnej zwłoki poinformuje o tym 
upoważnionych zgłaszających.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Przychody ze sprzedaży certyfikatów 

CBAM
1. Przychody uzyskane ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM nie stanowią 
dochodów przeznaczonych na określony 
cel. Niniejsze rozporządzenie nie 
uniemożliwia definiowania przychodów 
uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów 
CBAM jako zasobów własnych zgodnie z 
art. 311 TFUE i wpisywania ich do 
budżetu Unii jako dochód ogólny.
2. Aby zapewnić spełnienie przez 
CBAM celu, jakim jest ograniczenie 
globalnych emisji dwutlenku węgla oraz 
pomoc w realizacji unijnych celów 
klimatycznych i zobowiązań 
międzynarodowych, takich jak 
porozumienie paryskie, udziela się 
wsparcia finansowego UE w celu 
wspierania łagodzenia skutków zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej w 
krajach najsłabiej rozwiniętych, w tym ich 
starań na rzecz obniżenia emisyjności i 
przekształcenia przemysłu produkcyjnego, 
bez uszczerbku dla ust. 1. Takie 
finansowanie udostępnia się z budżetu 
Unii, aby przyczynić się do 
międzynarodowego finansowania działań 
w związku ze zmianą klimatu dzięki 
ułatwieniu dostosowania 
zainteresowanych gałęzi przemysłu do 
nowych zobowiązań ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem i 
uzupełnionych pomocą techniczną, pod 
warunkiem pełnego wdrożenia i 
egzekwowania w kraju odbiorcy uznanych 
na poziomie międzynarodowym praw 
pracowniczych i społecznych, takich jak 
podstawowe standardy pracy MOP.
To nowe wsparcie finansowe z budżetu 
Unii powinno być udzielane w ramach 
odpowiedniego programu geograficznego 
i tematycznego Instrument Sąsiedztwa 
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oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” 
ustanowionego rozporządzeniem (UE) 
2021/9471a oraz w kwocie ustalanej 
corocznie, która powinna odpowiadać co 
najmniej poziomowi przychodów 
uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów 
CBAM. 
3. Aby zapewnić przejrzystość 
wykorzystania przychodów uzyskanych ze 
sprzedaży certyfikatów CBAM, Komisja co 
roku składa Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące sposobu 
wykorzystania równowartości finansowej 
tych przychodów z poprzedniego roku oraz 
sposobu, w jaki przyczyniło się to do 
obniżenia emisyjności przemysłu 
produkcyjnego w krajach najsłabiej 
rozwiniętych.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreśla się
Procedury graniczne przy przywozie 

towarów
1. Organy celne nie zezwalają na 
przywóz towarów, o ile zgłaszający nie 
został upoważniony przez właściwy organ 
najpóźniej w momencie dopuszczenia 
towarów do obrotu.
2. Organy celne okresowo przekazują 
informacje na temat towarów zgłoszonych 
do celów przywozu – które to informacje 
obejmują numer EORI i numer rachunku 
CBAM zgłaszającego, ośmiocyfrowy kod 
CN towarów, ilość, państwo pochodzenia, 
datę deklaracji i procedurę celną – 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym zgłaszający 
został upoważniony.
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3. Organy celne przeprowadzają 
kontrole towarów zgodnie z art. 46 
rozporządzenia (UE) nr 952/2013, w tym 
kontrole ośmiocyfrowego kodu CN, ilości 
i państwa pochodzenia towarów 
przywożonych. Komisja uwzględnia 
ryzyko związane z CBAM przy 
opracowywaniu wspólnych kryteriów 
i norm ryzyka na podstawie art. 50 
rozporządzenia (UE) nr 952/2013.
4. Organy celne mogą przekazać 
zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013 informacje poufne 
uzyskane przez organy celne podczas 
wykonywania przez nie swoich 
obowiązków lub dostarczone na zasadzie 
poufności właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym zgłaszający 
został upoważniony. Właściwe organy 
państw członkowskich traktują takie 
informacje i prowadzą ich wymianę 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 515/97.
5. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
określających informacje, harmonogram 
i środki przekazywania tych informacji na 
podstawie ust. 2. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 
2.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Procedury graniczne przy przywozie 

towarów
1. Organy celne zapewniają, aby 
zgłaszający towary był zarejestrowany 
przez urząd ds. CBAM, gdy towary są 
zgłaszane do przywozu, a najpóźniej gdy 
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towary zostają dopuszczone do obrotu.
2. Organy celne okresowo przekazują 
urzędowi ds. CBAM szczegółowe 
informacje o towarach wymienionych w 
załączniku I, które zgłoszono do przywozu. 
Informacje te obejmują co najmniej ilość, 
kraj pochodzenia i zgłaszającego towary. 
Do celów niniejszego rozporządzenia 
organy celne mogą przekazywać urzędowi 
ds. CBAM informacje poufne, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013.
3. Produkty przywożone uznaje się za 
pochodzące z państw trzecich zgodnie 
z regułami dotyczącymi 
niepreferencyjnego pochodzenia towarów, 
o których mowa w art. 59 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013.
4. Komisja określa w drodze aktów 
wykonawczych terminy i informacje, 
o których mowa w ust. 2. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.
5. Od dnia podjęcia działania na 
mocy art. 26a lub 27, Komisja, po 
poinformowaniu w odpowiednim czasie 
państw członkowskich, może polecić 
organom celnym podjęcie odpowiednich 
kroków w celu rejestrowania 
przywożonych produktów, tak by można 
było następnie zastosować środki wobec 
tego przywozu od daty takiej rejestracji. 
Komisja może objąć przywóz obowiązkiem 
rejestracji w wyniku wniosku 
przedstawionego przez przemysł unijny, 
zawierającego dostateczne dowody 
uzasadniające takie działanie, lub z 
własnej inicjatywy Komisji. Rejestracja 
zostaje wprowadzona decyzją Komisji, w 
której określa się cel tego działania oraz, 
gdy jest to właściwe, szacunkową kwotę 
ewentualnych przyszłych należności. 
Przywóz nie podlega rejestracji dłużej niż 
przez okres dziewięciu miesięcy.
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Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreśla się
Kary

1. Upoważniony zgłaszający, który do 
dnia 31 maja każdego roku nie przekaże 
do umorzenia certyfikatów CBAM 
w liczbie odpowiadającej emisjom 
wbudowanym związanym z towarami 
przywiezionymi w poprzednim roku, 
podlega karze odpowiadającej karze za 
przekroczenie emisji określonej w art. 16 
ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, 
podwyższonej zgodnie z art. 16 ust. 4 tejże 
dyrektywy, w roku, w którym dane towary 
zostały przywiezione, w odniesieniu do 
każdego certyfikatu CBAM, który 
upoważniony zgłaszający powinien był 
przekazać do umorzenia.
2. Każda osoba inna niż 
upoważniony zgłaszający wprowadzająca 
towary na obszar celny Unii bez 
przekazania do umorzenia certyfikatów 
CBAM zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem podlega karze, o której 
mowa w ust. 1, w roku, w którym 
wprowadzono dane towary, w odniesieniu 
do każdego certyfikatu CBAM, który taka 
osoba powinna była przekazać do 
umorzenia.
3. Uiszczenie kary w żadnym 
wypadku nie zwalnia upoważnionego 
zgłaszającego z obowiązku przekazania do 
umorzenia pozostałych certyfikatów 
CBAM w danym roku właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, 
w którym zgłaszający został upoważniony.
4. Jeżeli właściwy organ ustali, że 
upoważniony zgłaszający nie spełnił 
obowiązku przekazania do umorzenia 
certyfikatów CBAM, jak określono 
w ust. 1, lub że dana osoba wprowadziła 
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towary na obszar celny Unii, jak 
określono w ust. 2, taki właściwy organ 
nakłada karę i powiadamia danego 
upoważnionego zgłaszającego lub, 
w sytuacji określonej w ust. 2, daną osobę:
a) o tym że właściwy organ uznał, iż 
ten upoważniony zgłaszający lub ta osoba 
nie dopełnili obowiązku przekazania do 
umorzenia certyfikatów CBAM za dany 
rok;
b) o powodach sformułowania 
takiego wniosku;
c) o kwocie kary nałożonej na danego 
upoważnionego zgłaszającego lub daną 
osobę;
d) o dacie, od której kara zostaje 
nałożona;
e) o działaniach, które zdaniem 
właściwego organu dany upoważniony 
zgłaszający lub dana osoba powinni 
podjąć, aby wywiązać się z obowiązku 
określonego w lit. a), w zależności od 
stanu faktycznego i okoliczności sprawy; 
oraz
f) o prawie danego upoważnionego 
zgłaszającego lub danej osoby do 
odwołania się na podstawie przepisów 
krajowych.
5. Oprócz kar, o których mowa 
w ust. 2, państwa członkowskie mogą 
stosować sankcje administracyjne lub 
karne za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących CBAM zgodnie z przepisami 
krajowymi. Takie sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
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Kary
1. Upoważniony zgłaszający, który do 
dnia 31 maja każdego roku nie przekaże 
do umorzenia certyfikatów CBAM 
w liczbie odpowiadającej emisjom 
wbudowanym związanym z towarami 
przywiezionymi w poprzednim roku lub 
przedłoży organowi nieprawdziwe 
informacje dotyczące rzeczywistych emisji 
w celu korzystnego indywidualnego 
potraktowania, podlega karze pieniężnej.
2. Kwota kary jest równa 
trzykrotności średniej ceny certyfikatów 
CBAM w poprzednim roku za każdy 
certyfikat CBAM, którego upoważniony 
zgłaszający nie przekazał do umorzenia 
zgodnie z art. 22. Uiszczenie kary nie 
zwalnia upoważnionego zgłaszającego 
z obowiązku przekazania do umorzenia 
pozostałych certyfikatów CBAM urzędowi 
ds. CBAM.
3. W przypadku powtarzających się 
naruszeń urząd ds. CBAM może podjąć 
decyzję o zawieszeniu rachunku CBAM 
upoważnionego zgłaszającego.
4. Oprócz kary, o której mowa w ust. 
2, państwa członkowskie stosują sankcje 
administracyjne lub karne za 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
CBAM zgodnie z prawem krajowym. Kary 
te muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.
5. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że 
upoważniony zgłaszający nie spełnił 
obowiązku przekazania certyfikatów 
CBAM do umorzenia lub przekazał 
urzędowi nieprawdziwe informacje, urząd 
ds. CBAM nakłada karę, o której mowa w 
ust. 2, i powiadamia upoważnionego 
zgłaszającego:
a) o tym, że urząd ds. CBAM uznał, iż 
upoważniony zgłaszający nie dopełnił 
obowiązku przekazania do umorzenia 
certyfikatów CBAM za dany rok zgodnie z 
art. 22 lub przekazał urzędowi 
nieprawdziwe informacje;
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b)  o powodach sformułowania 
takiego wniosku;
c)  o kwocie kary nałożonej na 
upoważnionego zgłaszającego;
d) o dacie, od której kara zostaje 
nałożona;
e) o działaniach, które zdaniem 
właściwego organu upoważniony 
zgłaszający powinien podjąć, aby 
wywiązać się z obowiązków określonych 
w lit. a), w zależności od stanu 
faktycznego i okoliczności sprawy; oraz
f) o prawie upoważnionego 
zgłaszającego do odwołania się na mocy 
prawa krajowego.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Praktyki zmierzające do obejścia 
przepisów obejmują sytuacje, w których 
zmiana struktury handlu związana 
z towarami objętymi zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie ma 
wystarczającej, należytej przyczyny ani 
uzasadnienia ekonomicznego poza 
dążeniem do uniknięcia obowiązków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
i polega na zastąpieniu takich towarów 
produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi, które nie są 
uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I, ale należą do sektora 
objętego zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Praktyki służące obchodzeniu 
przepisów to wszelkie działania, których 
celem jest uniknięcie zobowiązań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Są to sytuacje wynikające z praktyki, 
procesu lub prac, które nie mają należytej 
przyczyny ani uzasadnienia 
ekonomicznego poza dążeniem do 
uniknięcia lub zminimalizowania 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu i mogą obejmować między 
innymi:

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) bezpośrednie i pośrednie dotacje, 
takie jak korzystne regulacje podatkowe, 
ustalanie cen energii, rabaty eksportowe 
lub inne formy rekompensaty za wywóz 
towarów objętych niniejszym 
rozporządzeniem, w celu pokrycia części 
lub całości kosztów związanych z opłatą za 
emisję CO2 uiszczaną w państwie trzecim;

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opłatę za emisję CO2 uiszczaną w 
państwie trzecim, nakładaną wyłącznie na 
towary, które mają zostać wywiezione do 
Unii;

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zastąpienie takich towarów 
produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi, które nie są 
uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I, ale należą do sektora 
objętego zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia; 

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera d (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) outsourcing produkcji produktów 
na dalszych poziomach łańcucha 
produkcyjnego, które zawierają co 
najmniej jeden z towarów wymienionych 
w załączniku I, w celu uniknięcia 
uiszczenia opłaty za emisję CO2 w Unii; 

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wysyłkę danego produktu za 
pośrednictwem państw trzecich, do 
których nie mają zastosowania obowiązki 
lub mają zastosowanie korzystniejsze 
obowiązki; lub 

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) reorganizowanie przez 
eksporterów lub producentów ich 
struktury i kanałów sprzedaży i produkcji 
lub wszelkie inne formy podwójnej 
produkcji i podwójnej sprzedaży.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie lub każda 
strona odczuwająca skutki sytuacji 

3. Państwo członkowskie lub każda 
strona odczuwająca skutki dowolnej z 
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opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści 
w związku z takimi sytuacjami może 
powiadomić Komisję, jeżeli – 
w dwumiesięcznym okresie w porównaniu 
do analogicznego okresu w poprzednim 
roku – odnotuje znaczny spadek wielkości 
przywozu towarów objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
i wzrost wielkości przywozu produktów 
nieznacznie zmodyfikowanych, które nie 
są uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I. Komisja stale monitoruje 
wszelkie znaczne zmiany struktury handlu 
towarami i produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi na szczeblu unijnym.

sytuacji opisanych w ust. 2 lub odnosząca 
korzyści w związku z takimi sytuacjami 
może powiadomić Komisję, jeżeli ma do 
czynienia z praktykami obchodzenia 
przepisów. Zainteresowane strony inne niż 
strony bezpośrednio odczuwające skutki, 
takie jak organizacje ochrony środowiska 
i organizacje pozarządowe, które znajdują 
konkretne dowody na obejście przepisów 
niniejszego rozporządzenia, mogą również 
powiadomić Komisję. Komisja prowadzi 
stały monitoring w celu zidentyfikowania 
praktyk obchodzenia przepisów, w oparciu 
o nadzór rynku i wszelkie istotne źródła 
informacji, uwzględniając informacje 
i sprawozdania przedkładane przez 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W powiadomieniu, o którym mowa 
w ust. 3, podaje się uzasadnienie jego 
złożenia oraz odpowiednie dane i statystyki 
dotyczące towarów i produktów, o których 
mowa w ust. 2.

4. W powiadomieniu, o którym mowa 
w ust. 3, podaje się uzasadnienie jego 
złożenia oraz odpowiednie dane i statystyki 
potwierdzające zarzut obejścia przepisów 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
wszczyna dochodzenie dotyczące takiego 
zarzutu przedstawionego w 
powiadomieniu od państwa 
członkowskiego, strony odczuwającej 
skutki lub zainteresowanej strony, o ile 
takie powiadomienie spełnia wymogi, o 
których mowa w niniejszym ustępie, lub 
jeśli Komisja sama uzna, że takie 
dochodzenie jest konieczne. 
W prowadzeniu dochodzenia Komisję 
mogą wspierać właściwe organy i organy 
celne. Komisja kończy dochodzenie 
w terminie dziewięciu miesięcy od daty 
otrzymania powiadomienia. W przypadku 
wszczęcia dochodzenia Komisja 
powiadamia wszystkie właściwe organy.
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Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę 
odpowiednie dane, sprawozdania 
i statystyki, w tym przekazane przez 
organy celne państw członkowskich – ma 
wystarczające powody, aby sądzić, że w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
występują okoliczności, o których mowa 
w ust. 3, wówczas jest ona upoważniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 28 w celu uzupełnienia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia tak, 
aby obejmował on produkty nieznacznie 
zmodyfikowane do celów przeciwdziałania 
obchodzeniu przepisów.

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę 
odpowiednie dane, sprawozdania 
i statystyki, w tym przekazane przez 
organy celne państw członkowskich – ma 
wystarczające powody, aby sądzić, że w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
występują okoliczności, o których mowa 
w ust. 2, wówczas jest ona upoważniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 28 w celu uzupełnienia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia tak, 
aby obejmował on produkty nieznacznie 
zmodyfikowane lub produkty na dalszych 
poziomach łańcucha produkcyjnego 
zawierające co najmniej jeden towar z 
wymienionych w załączniku I w ilości 
powyżej minimalnego progu do celów 
przeciwdziałania obchodzeniu przepisów.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja publikuje w sprawozdaniu 
rocznym informacje na temat wszystkich 
dochodzeń w sprawie obejścia przepisów 
i ich wyników. Sprawozdanie zawiera 
także informacje o statusie toczących się 
postępowań odwoławczych dotyczących 
kar oraz zagregowane informacje o 
intensywności emisji związanych 
z różnymi towarami wymienionymi 
w załączniku I w poszczególnych krajach 
pochodzenia.
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Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział VI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział VIa
Odwołania

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Odwołania od decyzji podejmowanych 

przez urząd ds. CBAM
1. Od decyzji podjętych przez urząd 
ds. CBAM przysługuje odwołanie. 
Odwołanie przysługuje od decyzji urzędu 
ds. CBAM mających niekorzystny skutek 
dla jakiejkolwiek zainteresowanej osoby, 
w tym od decyzji dotyczących kar, obejścia 
przepisów i wartości rzeczywistych emisji. 
Decyzje takie stają się skuteczne dopiero 
po upływie dwumiesięcznego terminu 
odwołania.
2. Odwołanie wniesione zgodnie z 
ust. 1 ma skutek zawieszający.
3. Produkty, których dotyczy 
odwołanie, podlegają rejestracji zgodnie z 
art. 25a ust. 5.
4. Każda strona w postępowaniu, dla 
której decyzja ma niekorzystny skutek, 
może wnieść odwołanie. Wszelkie inne 
strony w postępowaniach są stronami 
w postępowaniu odwoławczym z mocy 
prawa. 
5. Ustanawia się izbę odwoławczą, 
w której skład wchodzi trzech 
pełnoprawnych członków, przewodniczący 
i dwóch zastępców członków. Po jednym 
członku wyznaczają Parlament 
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Europejski, Rada i Komisja. 
Przewodniczącego wyznacza Rada. Po 
jednym dodatkowym zastępcy członka 
wyznaczają Parlament Europejski i Rada.
6. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 
28 akty delegowane uzupełniające 
niniejsze rozporządzenie, aby określić 
skład, procedury powoływania i 
regulamin izby odwoławczej, z myślą o 
zagwarantowaniu niezależności jej 
członków, w tym w okresie przejściowym. 
W okresie przejściowym funkcje izby 
odwoławczej sprawuje Komisja.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27b
Rozpatrywanie odwołań

1.  Izba odwoławcza ocenia, czy 
odwołanie jest dopuszczalne.
2. Rozpatrując odwołanie, izba 
odwoławcza wzywa strony, o których 
mowa w art. 27a ust. 4, tak często jak jest 
to konieczne, do przedstawienia w 
terminie wyznaczonym przez izbę 
odwoławczą uwag dotyczących materiałów 
przedstawionych przez pozostałe strony w 
postępowaniu odwoławczym lub 
dotyczących komunikatów wydanych 
przez izbę odwoławczą.
3. Po ocenie dopuszczalności 
odwołania izba odwoławcza podejmuje 
decyzję w sprawie odwołania. Izba 
odwoławcza może albo skorzystać z 
wszelkich uprawnień wchodzących w 
zakres kompetencji urzędu ds. CBAM, 
albo przekazać mu sprawę w celu dalszego 
postępowania w przedmiocie odwołania.
4. W przypadku przekazania sprawy 
przez izbę odwoławczą urzędowi ds. 
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CBAM w celu dalszego postępowania w 
przedmiocie odwołania urząd jest 
związany wnioskami izby odwoławczej, o 
ile okoliczności sprawy pozostają 
niezmienione.
5. Decyzja izby odwoławczej staje się 
skuteczna dopiero z dniem upływu 
terminu dwóch miesięcy od przekazania 
informacji o decyzji lub – jeżeli w tym 
terminie została wniesiona skarga do 
Sądu – z dniem odrzucenia takiej skargi 
lub odwołania złożonego do Trybunału 
Sprawiedliwości od decyzji Sądu.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27c
Skargi wniesione do Trybunału 

Sprawiedliwości
1. Decyzję podjętą przez izbę 
odwoławczą można zaskarżyć do Sądu lub 
Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 
263 TFUE.
2. W przypadku niepodjęcia decyzji 
przez izbę odwoławczą postępowanie 
sądowe w związku z zaniechaniem 
działania może zostać wniesione przed 
Sąd lub Trybunał Sprawiedliwości 
zgodnie z art. 265 TFUE.
3. Urząd ds. CBAM jest zobowiązany 
do wdrożenia niezbędnych środków, aby 
zapewnić zgodność z wyrokiem Sądu lub, 
w przypadku odwołania od wyroku Sądu, 
z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 ust. 3 i art. 27 
ust. 5 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 1a, art. 2 ust. 6, art. 2 ust. 10, art. 2 
ust. 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 ust. 3, art. 12 a 
ust. 7, art. 18 ust. 3, art. 27 ust. 5, art. 27a 
ust. 6, art. 31 ust. 2 i art. 35 ust. 6 
powierza się Komisji na czas nieokreślony.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 
ust. 3 i art. 27 ust. 5, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w 2 ust. 1a, art. 2 ust. 6, art. 2 
ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 
ust. 3, art. 12a ust. 7, art. 18 ust. 3, art. 27 
ust. 5, art. 27a ust. 6, art. 31 ust. 2 i art. 35 
ust. 6, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, 
art. 18 ust. 3 i art. 27 ust. 5 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo 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 

7. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 2 ust. 1a, art. 2 ust. 6, art. 2 
ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 
ust. 3, art. 12a ust. 7, art. 18 ust. 3, art. 27 
ust. 5, art. 27a ust. 6, art. 31 ust. 2 i art. 35 
ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo 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 
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z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje do celów rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, tak 
aby obejmował on emisje pośrednie 
i towary inne niż towary wymienione 
w załączniku I, oraz opracowuje metody 
obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego.

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje, w porozumieniu 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, do celów rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, tak 
aby obejmował on inne sektory i produkty 
na dalszych poziomach łańcucha 
produkcyjnego wskazane w art. 2 ust. 1a 
niniejszego rozporządzenia, oraz do celów 
opracowania metod obliczania emisji 
wbudowanych na podstawie metod 
odnoszących się do śladu środowiskowego.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
pośrednie i o towary nieobjęte dotąd 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także 
ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie 
to zawiera również ocenę możliwości 

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Pierwsze 
sprawozdanie w szczególności skupia się 
na możliwościach wzmocnienia 
niniejszego rozporządzenia z myślą o 
osiągnięciu celu neutralności 
klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. 
oraz zawiera ocenę możliwości 
rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi.
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rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji.

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do 1 stycznia 2028 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie drugie sprawozdanie dotyczące 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
w oparciu o pierwsze lata jego 
skutecznego stosowania. W drugim 
sprawozdaniu ocenia się: 
a) zdolność CBAM do ograniczenia 
globalnej emisji dwutlenku węgla oraz 
jego wkład w globalne działania na rzecz 
przystosowania się do zmiany klimatu;
b) funkcjonowanie systemu 
zarządzania CBAM;
c) stwierdzone praktyki obchodzenia 
przepisów;
d)  wpływ CBAM na 
konkurencyjność unijnego przemysłu, w 
tym gałęzi przemysłu obejmujących 
produkty na dalszych poziomach 
łańcucha produkcyjnego oraz na MŚP, 
poziom obciążeń administracyjnych;
e)  możliwości wzmocnienia działań 
w dziedzinie klimatu służących 
osiągnięciu przez Unię celu neutralności 
klimatycznej do 2050 r.; oraz 
f) wpływ CBAM na wywóz w 
sektorach objętych niniejszym 
rozporządzeniem.
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Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek 
ustawodawczy mający na celu 
dostosowanie współczynnika CBAM, o 
którym mowa w art. 31 niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli zostanie to uznane 
za konieczne do właściwego osiągnięcia 
celów CBAM.

Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek 
ustawodawczy.

3. Po 2028 r. Komisja monitoruje 
funkcjonowanie CBAM i co dwa lata 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące 
funkcjonowania CBAM w oparciu o 
elementy określone w ust. 2a.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku wystąpienia 
nieprzewidywalnego, wyjątkowego i 
niesprowokowanego zdarzenia poza 
kontrolą co najmniej jednego państwa 
trzeciego objętego CBAM, które to 
zdarzenie ma destrukcyjne skutki dla 
infrastruktury gospodarczej i 
przemysłowej odnośnych państw, Komisja 
ocenia sytuację i w stosownych 
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przypadkach przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy zmieniający niniejsze 
rozporządzenie, tak aby określić niezbędne 
środki tymczasowe służące zaradzeniu tym 
wyjątkowym okolicznościom.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Od daty rozpoczęcia stosowania 
CBAM, o której mowa w art. 36 ust. 3, nie 
przydziela się bezpłatnych uprawnień w 
odniesieniu do wytwarzania w Unii 
towarów wymienionych w załączniku I.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego niniejszego ustępu, do 31 
grudnia 2030 r. wytwarzanie tych 
towarów korzysta ze zmniejszonych ilości 
przydziału bezpłatnych uprawnień. 
W odniesieniu do wytwarzania tych 
towarów stosuje się współczynnik CBAM 
zmniejszający przydział. Współczynnik ten 
wynosi 100 % w okresie od 1 stycznia 
2023 r. do 31 grudnia 2024 r., 90 % w 
2025 r., 80 % w 2026 r., 70 % w 2027 r., 
50 % w 2028 r., 25 % w 2029 r., aby w 
2030 r. osiągnąć wartość 0 %.
Współczynnik CBAM dla towarów 
objętych niniejszym rozporządzeniem po 
... [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], zgodnie 
z harmonogramem określonym w art. 2 
ust. 1a wynosi 100 % w pierwszym roku, 
70 % w drugim roku, 40 % w trzecim 
roku, a po 4 latach osiąga wartość 0 %.
Zmniejszenie przydziału bezpłatnych 
uprawnień oblicza się corocznie jako 
średni udział popytu na przydział 
bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do 
wytwarzania towarów wymienionych 
w załączniku I w porównaniu 
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z obliczonym całkowitym popytem na 
przydział bezpłatnych uprawnień 
w odniesieniu do wszystkich instalacji 
w odpowiednim okresie, o którym mowa 
w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. 
Stosuje się współczynnik CBAM.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
określających metodę obliczeniową na 
potrzeby redukcji, o której mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 28 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie przez określenie metody 
obliczeniowej na potrzeby redukcji, 
o której mowa w ust. 1.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co roku począwszy od 2025 r., w 
ramach rocznego sprawozdania dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
przedstawianego na podstawie art. 10 ust. 
5 dyrektywy 2003/87/WE, Komisja ocenia 
skuteczność CBAM w odniesieniu do 
ryzyka ucieczki emisji w przypadku 
towarów produkowanych w Unii z 
przeznaczeniem na wywóz do państw 
trzecich, które nie stosują EU ETS lub 
podobnego mechanizmu ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych. 
Sprawozdanie to powinno w szczególności 
obejmować ocenę rozwoju wywozu z Unii 
w sektorach CBAM i zmian dotyczących 
przepływów handlowych i emisji 
wbudowanych związanych z tymi 
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towarami na rynku globalnym. Jeżeli w 
sprawozdaniu stwierdza się, że istnieje 
ryzyko ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych w przypadku towarów 
produkowanych w Unii z przeznaczeniem 
na wywóz do państw trzecich, które nie 
stosują EU ETS lub podobnego 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych, Komisja w 
stosownych przypadkach przedstawia 
wniosek ustawodawczy służący 
wyeliminowaniu ryzyka ucieczki emisji 
gazów cieplarnianych w sposób zgodny z 
zasadami WTO i z uwzględnieniem 
obniżenia emisyjności instalacji w Unii.

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organy celne, za pomocą 
mechanizmu nadzoru ustanowionego na 
podstawie art. 56 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013, przekazują właściwemu 
organowi danego państwa członkowskiego 
przywozu informacje dotyczące towarów 
przywożonych, w tym produktów 
przetworzonych powstałych w wyniku 
procedury uszlachetniania biernego. Takie 
informacje obejmują numer EORI 
zgłaszającego, ośmiocyfrowy kod CN, 
ilość, państwo pochodzenia i zgłaszającego 
towary, datę deklaracji i procedurę celną.

3. Organy celne, za pomocą 
mechanizmu nadzoru ustanowionego na 
podstawie art. 56 ust. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 952/2013, przekazują urzędowi ds. 
CBAM informacje dotyczące towarów 
przywożonych, w tym produktów 
przetworzonych powstałych w wyniku 
procedury uszlachetniania biernego. Takie 
informacje obejmują numer EORI 
zgłaszającego, ośmiocyfrowy kod CN, 
ilość, państwo pochodzenia i zgłaszającego 
towary, datę deklaracji i procedurę celną.

Poprawka 163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za każdy kwartał w danym roku 
kalendarzowym każdy zgłaszający 

1. Za każdy kwartał w danym roku 
kalendarzowym każdy zgłaszający 
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przedkłada w ciągu jednego miesiąca po 
zakończeniu kwartału sprawozdanie 
(„sprawozdanie CBAM”) zawierające 
informacje na temat towarów 
przywiezionych w danym kwartale 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego przywozu lub, jeżeli 
towary przywieziono do więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
wybranego przez zgłaszającego.

przedkłada w ciągu jednego miesiąca po 
zakończeniu kwartału sprawozdanie 
(„sprawozdanie CBAM”) zawierające 
informacje na temat towarów 
przywiezionych w danym kwartale 
urzędowi ds. CBAM. 

Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rzeczywistą całkowitą wielkość 
pośrednich emisji wbudowanych, 
wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu 
dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju 
towarów innych niż energia elektryczna, 
obliczoną zgodnie z metodą określoną 
w akcie wykonawczym, o którym mowa 
w ust. 6;

c) rzeczywistą całkowitą wielkość 
pośrednich emisji wbudowanych, 
wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu 
dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju 
towarów innych niż energia elektryczna, 
obliczoną zgodnie z metodą określoną 
w akcie delegowanym, o którym mowa 
w ust. 6;

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ przekazuje 
Komisji informacje, o których mowa 
w ust. 2, najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy po zakończeniu kwartału 
objętego sprawozdaniem.

3. Urząd ds. CBAM przekazuje 
Komisji informacje, o których mowa 
w ust. 2, najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy po zakończeniu kwartału 
objętego sprawozdaniem. 

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwy organ nakłada 
proporcjonalną i odstraszającą karę na 
zgłaszających, którzy nie przedłożą 
sprawozdania CBAM.

4. Urząd ds. CBAM nakłada 
proporcjonalną i odstraszającą karę na 
zgłaszających, którzy nie przedłożą 
sprawozdania CBAM. 

Poprawka 167

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli właściwy organ ustali, że 
zgłaszający nie spełnił obowiązku 
przedłożenia sprawozdania CBAM, jak 
określono w ust. 1, właściwy organ 
nakłada karę i powiadamia danego 
zgłaszającego:

5. Jeżeli urząd ds. CBAM ustali, że 
zgłaszający nie spełnił obowiązku 
przedłożenia sprawozdania CBAM, jak 
określono w ust. 1, urząd ds. CBAM 
nakłada karę i powiadamia danego 
zgłaszającego: 

Poprawka 168

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o tym, że właściwy organ uznał, iż 
zgłaszający nie dopełnił obowiązku 
przedłożenia sprawozdania za dany 
kwartał;

a) o tym, że urząd ds. CBAM uznał, iż 
zgłaszający nie dopełnił obowiązku 
przedłożenia sprawozdania za dany 
kwartał; 

Poprawka 169

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) o działaniach, które zdaniem 
właściwego organu zgłaszający powinien 
podjąć, aby wywiązać się z obowiązku 
określonego w lit. a), w zależności od stanu 

e) o działaniach, które zdaniem 
urzędu ds. CBAM zgłaszający powinien 
podjąć, aby wywiązać się z obowiązku 
określonego w lit. a), w zależności od stanu 
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faktycznego i okoliczności sprawy; oraz faktycznego i okoliczności sprawy; oraz

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących informacji zgłaszanych 
w sprawozdaniu, procedur przekazywania 
informacji, o których mowa w ust. 3, oraz 
przeliczania kwoty opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej 
na euro po średnim rocznym kursie 
wymiany. Komisja jest również 
uprawniona do przyjęcia aktów 
wykonawczych w celu bardziej 
szczegółowego określenia niezbędnych 
elementów metody określonej 
w załączniku III, w tym w zakresie 
określania granic systemowych procesów 
produkcji, współczynników emisji, 
ustalanych dla konkretnych instalacji 
wartości rzeczywistych emisji oraz ich 
odpowiedniego stosowania w odniesieniu 
do poszczególnych towarów, a także 
określania metod zapewnienia 
wiarygodności danych, w tym poziomu 
szczegółowości i weryfikacji danych. 
Komisja jest również uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
opracowania metody obliczania pośrednich 
emisji wbudowanych związanych 
z towarami przywożonymi.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących informacji zgłaszanych 
w sprawozdaniu, procedur przekazywania 
informacji, o których mowa w ust. 3, oraz 
przeliczania kwoty opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej 
na euro po średnim rocznym kursie 
wymiany. Komisja jest również 
uprawniona do przyjęcia aktów 
wykonawczych w celu bardziej 
szczegółowego określenia niezbędnych 
elementów metody określonej 
w załączniku III, w tym w zakresie 
określania granic systemowych procesów 
produkcji, współczynników emisji, 
ustalanych dla konkretnych instalacji 
wartości rzeczywistych emisji oraz ich 
odpowiedniego stosowania w odniesieniu 
do poszczególnych towarów, a także 
określania metod zapewnienia 
wiarygodności danych, w tym poziomu 
szczegółowości i weryfikacji danych. 
Komisja jest również uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 28 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie w celu opracowania 
metody obliczania pośrednich emisji 
wbudowanych związanych z towarami 
przywożonymi.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Art. 32–34 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2025 r.

a) Art. 32–34 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2024 r.

Poprawka 172

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Art. 35 stosuje się do dnia 28 lutego 
2026 r.

b) Art. 35 stosuje się do dnia 28 lutego 
2025 r.

Poprawka 173

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Art. 5 i 17 stosuje się od dnia 1 
września 2025 r.

c) Art. 5 i 17 stosuje się od dnia 1 
września 2024 r.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Art. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2026 r.

d) Art. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2025 r.

Poprawka 175

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
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Tekst proponowany przez Komisję

Wykaz towarów i gazów cieplarnianych

1. Do celów identyfikacji towarów niniejsze rozporządzenie stosuje się do towarów 
wymienionych w następujących sektorach, obecnie objętych wymienionymi poniżej kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (1).

2. Do celów niniejszego rozporządzenia gazy cieplarniane odnoszące się do towarów 
zaliczanych do sektorów wymienionych poniżej są wymienione poniżej w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów towarów. 

Cement

Kod CN Gaz cieplarniany 
2523 10 00 – Klinkier cementowy Dwutlenek węgla 
2523 21 00 – Biały cement portlandzki, nawet 
sztucznie barwiony

Dwutlenek węgla

2523 29 00 – Pozostały cement portlandzki Dwutlenek węgla
2523 90 00 – Pozostałe cementy hydrauliczne Dwutlenek węgla

Energia elektryczna

Kod CN Gaz cieplarniany
2716 00 00 – Energia elektryczna Dwutlenek węgla

Nawozy

Kod CN Gaz cieplarniany
2808 00 00 – Kwas azotowy; mieszaniny 
nitrujące

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

2814 – Amoniak, bezwodny lub w roztworze 
wodnym

Dwutlenek węgla 

2834 21 00 – Azotany potasu Dwutlenek węgla i podtlenek azotu
3102 – Nawozy mineralne lub chemiczne, 
azotowe

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

3105 – Nawozy mineralne lub chemiczne, 
zawierające dwa lub trzy z pierwiastków 
nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe 
nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach 
lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach 
o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

- z wyjątkiem: 3105 60 00 – Nawozy 
mineralne lub chemiczne, zawierające 
dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas 

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

Przemysł hutniczy

Kod CN Gaz cieplarniany
72 – Żeliwo i stal

z wyjątkiem: 
7202 – Żelazostopy 

Dwutlenek węgla



RR\1256662PL.docx 95/303 PE697.670v02-00

PL

7204 – Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki 
do przetopienia z żeliwa lub stali 

7301 – Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet 
drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych 
elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, 
kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7302 – Elementy konstrukcyjne torów 
kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub 
stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice 
zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i 
pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady 
kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, 
kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki 
mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe 
elementy przeznaczone do łączenia lub 
mocowania szyn

Dwutlenek węgla

7303 00 – Rury, przewody rurowe i profile 
drążone, z żeliwa

Dwutlenek węgla

7304 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali.

Dwutlenek węgla

7305 – Pozostałe rury i przewody rurowe (na 
przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub 
podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła, których zewnętrzna średnica 
przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7306 – Pozostałe rury, przewody rurowe i 
profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z 
otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, 
nitowane lub podobnie zamykane)

Dwutlenek węgla

7307 – Łączniki rur lub przewodów rurowych 
(na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), 
z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7308 – Konstrukcje (z wyłączeniem budynków 
prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i 
części konstrukcji (na przykład mosty i części 
mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, 
dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i 
okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, 
okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa 
lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, 
profile, rury i tym podobne, przygotowane do 
stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7309 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki na dowolny materiał (inny niż 
sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o 
pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte 
lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w 

Dwutlenek węgla
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urządzenia mechaniczne lub termiczne
7310 – Cysterny, beczki, bębny, puszki, 
skrzynki i podobne pojemniki na dowolny 
materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), 
z żeliwa lub stali, o pojemności 
nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub 
izolowane cieplnie, ale niewyposażone 
w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla

7311 – Pojemniki na sprężony lub skroplony 
gaz, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

Glin

Kod CN Gaz cieplarniany
7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie Dwutlenek węgla i 

perfluorowęglowodory
7603 – Proszki i płatki aluminium Dwutlenek węgla i 

perfluorowęglowodory
7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z 
aluminium

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7605 – Drut aluminiowy Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o 
grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana 
lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw 
sztucznych lub podobnych materiałów 
podłożowych), o grubości (z wyłączeniem 
dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7608 – Rury i przewody rurowe, z aluminium Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7609 00 00 – Łączniki rur lub przewodów 
rurowych (na przykład złączki nakrętne, 
kolanka, tuleje), z aluminium

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

____________
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 
1).

Poprawka

Wykaz towarów i gazów cieplarnianych

1. Do celów identyfikacji towarów niniejsze rozporządzenie stosuje się do towarów 
wymienionych w następujących sektorach, obecnie objętych wymienionymi poniżej kodami 
Nomenklatury scalonej („CN”) określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (1).

2. Do celów niniejszego rozporządzenia gazy cieplarniane odnoszące się do towarów 
zaliczanych do sektorów wymienionych poniżej są wymienione poniżej w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów towarów. 
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Cement

Kod CN Gaz cieplarniany 
2523 30 00 – Cement glinowy Dwutlenek węgla
2523 10 00 – Klinkier cementowy Dwutlenek węgla 
2523 21 00 – Biały cement portlandzki, nawet 
sztucznie barwiony

Dwutlenek węgla

2523 29 00 – Pozostały cement portlandzki Dwutlenek węgla
2523 90 00 – Pozostałe cementy hydrauliczne Dwutlenek węgla

Energia elektryczna

Kod CN Gaz cieplarniany
2716 00 00 – Energia elektryczna Dwutlenek węgla

Nawozy

Kod CN Gaz cieplarniany
2808 00 00 – Kwas azotowy; mieszaniny 
nitrujące

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

2814 – Amoniak, bezwodny lub w roztworze 
wodnym

Dwutlenek węgla 

2834 21 00 – Azotany potasu Dwutlenek węgla i podtlenek azotu
3102 – Nawozy mineralne lub chemiczne, 
azotowe

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

3105 – Nawozy mineralne lub chemiczne, 
zawierające dwa lub trzy z pierwiastków 
nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe 
nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach 
lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach 
o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg

- z wyjątkiem: 3105 60 00 – Nawozy 
mineralne lub chemiczne, zawierające 
dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas 

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

Przemysł hutniczy

Kod CN Gaz cieplarniany
72 – Żeliwo i stal

z wyjątkiem: 
7202 – Żelazostopy 
7204 – Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki 
do przetopienia z żeliwa lub stali 

Dwutlenek węgla

7301 – Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet 
drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych 
elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, 
kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7302 – Elementy konstrukcyjne torów 
kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub 
stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice 
zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i 

Dwutlenek węgla
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pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady 
kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, 
kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki 
mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe 
elementy przeznaczone do łączenia lub 
mocowania szyn
7303 00 – Rury, przewody rurowe i profile 
drążone, z żeliwa

Dwutlenek węgla

7304 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, 
bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali.

Dwutlenek węgla

7305 – Pozostałe rury i przewody rurowe (na 
przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub 
podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła, których zewnętrzna średnica 
przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7306 – Pozostałe rury, przewody rurowe i 
profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z 
otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, 
nitowane lub podobnie zamykane)

Dwutlenek węgla

7307 – Łączniki rur lub przewodów rurowych 
(na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), 
z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7308 – Konstrukcje (z wyłączeniem budynków 
prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i 
części konstrukcji (na przykład mosty i części 
mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, 
dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i 
okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, 
okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa 
lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, 
profile, rury i tym podobne, przygotowane do 
stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

7309 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki na dowolny materiał (inny niż 
sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o 
pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte 
lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w 
urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla

7310 – Cysterny, beczki, bębny, puszki, 
skrzynki i podobne pojemniki na dowolny 
materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), 
z żeliwa lub stali, o pojemności 
nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub 
izolowane cieplnie, ale niewyposażone 
w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla

7311 – Pojemniki na sprężony lub skroplony 
gaz, z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla

Glin



RR\1256662PL.docx 99/303 PE697.670v02-00

PL

Kod CN Gaz cieplarniany
7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie Dwutlenek węgla i 

perfluorowęglowodory
7603 – Proszki i płatki aluminium Dwutlenek węgla i 

perfluorowęglowodory
7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z 
aluminium

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7605 – Drut aluminiowy Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o 
grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana 
lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw 
sztucznych lub podobnych materiałów 
podłożowych), o grubości (z wyłączeniem 
dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7608 – Rury i przewody rurowe, z aluminium Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

7609 00 00 – Łączniki rur lub przewodów 
rurowych (na przykład złączki nakrętne, 
kolanka, tuleje), z aluminium

Dwutlenek węgla i 
perfluorowęglowodory

Związki chemiczne 

Kod CN Gaz cieplarniany
29 – Chemikalia organiczne Dwutlenek węgla
2804 10 000 – Wodór Dwutlenek węgla
2814 10 000 – Amoniak bezwodny Dwutlenek węgla
2814 20 00 – Amoniak w roztworze wodnym Dwutlenek węgla

Polimery

Kod CN Gaz cieplarniany
39 – Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 
wytworzone

Dwutlenek węgla i podtlenek azotu

_______________
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 
1).

Poprawka 176

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustalenie wielkości rzeczywistych 2. Ustalenie wielkości rzeczywistych 
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bezpośrednich emisji wbudowanych w 
przypadku towarów prostych

emisji wbudowanych w przypadku 
towarów prostych

Poprawka 177

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia wielkości specyficznych 
rzeczywistych emisji wbudowanych 
związanych z towarami prostymi 
produkowanymi w danej instalacji 
uwzględnia się wyłącznie emisje 
bezpośrednie. W tym celu stosuje się 
następujący wzór:

W celu ustalenia wielkości specyficznych 
rzeczywistych emisji wbudowanych 
związanych z towarami prostymi 
produkowanymi w danej instalacji 
uwzględnia się zarówno emisje 
bezpośrednie, jak i pośrednie. W tym celu 
stosuje się następujący wzór:

𝐴𝑡𝑡𝑟𝐸𝑚𝑔 = 𝐷𝑖𝑟𝐸𝑚 Attrg = DirEm + Emel–Emel,exp

Poprawka 178

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Przypisane emisje” oznaczają część 
bezpośrednich emisji z instalacji w okresie 
sprawozdawczym, która jest spowodowana 
procesem produkcji, w wyniku którego 
powstają towary g, przy zastosowaniu granic 
systemu danego procesu określonych w 
aktach wykonawczych przyjętych na 
podstawie art. 7 ust. 6. Przypisane emisje 
oblicza się za pomocą następującego 
wzoru:=

„Przypisane emisje” oznaczają część emisji z 
instalacji w okresie sprawozdawczym, która 
jest spowodowana procesem produkcji, w 
wyniku którego powstają towary g, przy 
zastosowaniu granic systemu danego procesu 
określonych w aktach wykonawczych 
przyjętych na podstawie art. 7 ust. 6. 
Przypisane emisje oblicza się za pomocą 
następującego wzoru:=

Poprawka 179

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustalenie wielkości rzeczywistych 3. Ustalenie wielkości rzeczywistych 
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bezpośrednich emisji wbudowanych w 
przypadku towarów złożonych

emisji wbudowanych w przypadku 
towarów złożonych

Poprawka 180

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ustalenia wartości domyślnych, 
przy określaniu wielkości emisji 
wbudowanych stosuje się wyłącznie 
wartości rzeczywiste. W przypadku braku 
rzeczywistych danych można stosować 
wartości z literatury. Komisja opublikuje 
wytyczne dotyczące podejścia przyjętego 
w celu dokonania korekty w odniesieniu do 
gazów odlotowych lub gazów 
cieplarnianych wykorzystanych jako 
materiał wsadowy w procesie przed 
zebraniem danych wymaganych do 
ustalenia odpowiednich wartości 
domyślnych w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów towarów 
wymienionych w załączniku I. Wartości 
domyślne ustala się w oparciu o najlepsze 
dostępne dane. Są one okresowo 
weryfikowane w drodze aktów 
wykonawczych na podstawie najbardziej 
aktualnych i wiarygodnych informacji, w 
tym na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwo trzecie lub 
grupę państw trzecich.

Do celów ustalenia wartości domyślnych, 
przy określaniu wielkości emisji 
wbudowanych stosuje się wyłącznie 
wartości rzeczywiste z kraju, w którym 
miały miejsce rzeczywiste emisje. 
W przypadku braku rzeczywistych danych 
lub w przypadku, gdy zastosowanie 
rzeczywistych danych doprowadziłoby do 
niskich wartości domyślnych 
faworyzujących niewłaściwą działalność 
rynkową, można stosować wartości 
z literatury. Komisja opublikuje wytyczne 
dotyczące podejścia przyjętego w celu 
dokonania korekty w odniesieniu do gazów 
odlotowych lub gazów cieplarnianych 
wykorzystanych jako materiał wsadowy w 
procesie przed zebraniem danych 
wymaganych do ustalenia odpowiednich 
wartości domyślnych w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów towarów 
wymienionych w załączniku I. Wartości 
domyślne ustala się w oparciu o najlepsze 
dostępne dane. Najlepsze dostępne dane 
opierają się, w miarę możliwości, na 
wiarygodnych i publicznie dostępnych 
informacjach na temat rodzaju 
stosowanej technologii i procesów, 
projektu zakładu, pochodzenia materiałów 
wsadowych i towarów prostych 
wykorzystywanych w procesie produkcji, 
źródła energii i innych danych. Wartości 
domyślne są okresowo weryfikowane 
w drodze aktów wykonawczych, o których 
mowa w art. 7 ust. 6, na podstawie 
najbardziej aktualnych i wiarygodnych 
informacji, w tym na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwo trzecie lub 
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grupę państw trzecich. 

Poprawka 181

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli upoważniony zgłaszający nie może 
odpowiednio ustalić rzeczywistych emisji, 
stosuje się wartości domyślne. Wartości te 
ustala się na poziomie średniej 
intensywności emisji dla każdego państwa 
wywozu i dla każdego z towarów 
wymienionych w załączniku I innych niż 
energia elektryczna, powiększonej o 
narzut, którego wysokość należy określić 
w aktach wykonawczych do niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli dla danego rodzaju 
towarów nie można zastosować 
wiarygodnych danych dotyczących 
państwa wywozu, wartości domyślne 
opierają się na średniej intensywności 
emisji z 10 % instalacji UE o najgorszych 
wynikach w odniesieniu do tego rodzaju 
towarów.

Jeżeli upoważniony zgłaszający nie może 
odpowiednio ustalić rzeczywistych emisji, 
stosuje się wartości domyślne. Wartości te 
ustala się na poziomie średniej 
intensywności emisji z 10 % instalacji o 
najgorszych wynikach dla każdego 
państwa wywozu i dla każdego z towarów 
wymienionych w załączniku I innych niż 
energia elektryczna, powiększonej o 
narzut, którego wysokość należy określić 
w aktach wykonawczych do niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli dla danego rodzaju 
towarów nie można zastosować 
wiarygodnych danych dotyczących 
państwa wywozu, wartości domyślne 
opierają się na średniej intensywności 
emisji z 5 % instalacji UE o najgorszych 
wynikach w odniesieniu do tego rodzaju 
towarów. W żadnym wypadku wartości 
domyślne nie mogą być niższe niż 
prawdopodobne emisje wbudowane, 
a eksporter nie może czerpać korzyści 
z niedostarczenia wiarygodnych danych 
na temat rzeczywistych emisji w celu 
zastosowania wartości domyślnych.

Poprawka 182

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególne wartości domyślne opierają się 
na najlepszych danych dostępnych 
Komisji, określających średni 
współczynnik emisji CO2 wyrażony w 

Szczególne wartości domyślne opierają się 
na 10 % instalacji o najgorszych wynikach 
produkujących energię elektryczną 
w państwie trzecim, grupie państw trzecich 
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tonach CO2 na megawatogodzinę 
pochodzący ze źródeł ustalających ceny w 
danym państwie trzecim, grupie państw 
trzecich lub regionie w państwie trzecim.

lub regionie w państwie trzecim.
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Poprawka 183

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik IIIa
Metodyka obliczania zmniejszenia liczby certyfikatów CBAM ze względu na przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS
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Liczba certyfikatów                                                                                     Cena certyfikatów                  Zobowiązanie 
                                                                                                                                                                  i korekta 

 

[      -     ] x    x = 
                                                                                                                                            

   

                                                                                                                                  -

                                                                                                                                 =  

Rzeczywiste emisje 
instalacji 
wytwarzającej 
przywożony 
produkt 
(rzeczywiste tony 
CO2 na tonę 
wytworzonego 
produktu)

Emisje objęte 
przydziałem 
bezpłatnych 
uprawnień w 
UE dla 
odpowiednieg
o produktu 
(tony CO2 na 
tonę 
wytworzonego 
produktu)

Tony 
przywiez
ionego 
produktu 
razem

Średnia 
tygodnio
wa cena 
EU ETS

Zobowiązanie 
CBAM

Zobowiązanie zapłacone w 
państwie wywozu na 
podstawie równoważnej 
opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych stosowanej 
w takim państwie

Zobowiązanie 
CBAM

Zobowiązanie 
zapłacone w 
państwie 
wywozu na 
podstawie 
równoważnej 
opłaty za 
emisję gazów 
cieplarnianyc
h stosowanej 
w takim 
państwie

Korekta 
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Poprawka 184

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wizyty weryfikatora w instalacjach 
są obowiązkowe, z wyjątkiem 
przypadków, gdy spełnione są szczególne 
kryteria odstąpienia od wizyty w instalacji;

c) wizyty weryfikatora w instalacjach 
są obowiązkowe, z wyjątkiem 
przypadków, gdy spełnione są szczególne 
kryteria odstąpienia od wizyty w instalacji 
zgodnie z art. 8 ust. 3;
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UZASADNIENIE

Udane polityki ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych mają zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia przez Unię celów klimatycznych na 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Odpowiednie ustalanie cen emisji gazów cieplarnianych oznacza, że za negatywne efekty 
zewnętrzne powodowane przez sektory wysokoemisyjne będzie płacić zanieczyszczający, a 
nie przyroda i społeczeństwo jako całość (zasada „zanieczyszczający płaci”). Odpowiednie 
ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych gwarantuje także wystarczające zachęty dla 
przemysłu do wprowadzania innowacji i inwestowania w zrównoważone rozwiązania. 
Zapewnienie, aby przedsiębiorstwa w Unii i w państwach trzecich uiszczały odpowiednią 
opłatę za emisję gazów cieplarnianych w celu uzyskania dostępu do jednolitego rynku, to 
przede wszystkim cel środowiskowy i klimatyczny, jego realizacja przyniesie jednak również 
korzyści społeczne i ekonomiczne w skali Unii i świata. 

Podczas konferencji klimatycznej COP 26 w Glasgow uznano podstawowe znaczenie 
ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych dla polityki łagodzenia zmiany klimatu oraz 
osiągnięto postępy w kwestii zasad ustanowienia globalnego rynku emisji i sposobów 
zarządzania dwustronnym handlem emisjami. Postępy w zakresie środków globalnych są 
jednak nadal powolne. Nowatorski wniosek dotyczący mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) może być punktem zwrotnym, gdyż skłoni 
państwa trzecie do stosowania jawnej opłaty za emisję gazów cieplarnianych. CBAM, na 
długo przed wejściem w życie, doprowadził już do zmiany nastawienia szeregu partnerów 
Unii. Musimy wykorzystać sprzyjającą sytuację i przekształcić ustalanie opłat za emisję 
gazów cieplarnianych w trend światowy.

Ambitny i efektywny CBAM przyniósłby poczwórną korzyść w dziedzinie polityki 
łagodzenia zmiany klimatu: (1) wzmocniłby sygnał cenowy wysyłany przez unijny system 
handlu uprawnieniami do emisji; (2) zastąpiłby bezpłatne uprawnienia dla sektorów 
zagrożonych ucieczką emisji, zwiększając w ten sposób liczbę instalacji naprawdę objętych 
systemem; (3) skutecznie zapewniłby ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych dla 
odnośnych produktów przywożonych do Unii; i, wreszcie, (4) nadal zapobiegałby ucieczce 
emisji.

CBAM zaprojektowany jako środek wyłącznie klimatyczny i środowiskowy jest zgodny z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Sprawozdawca jest zdania, że CBAM i 
przydział bezpłatnych uprawnień nie mogą funkcjonować równolegle po pełnym 
wprowadzeniu CBAM w życie. Przydział bezpłatnych uprawnień dla sektorów objętych 
CBAM będzie musiał stopniowo, lecz szybko ulegać zmniejszeniu w miarę wprowadzania 
mechanizmu. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ogólny projekt mechanizmu przedstawiony przez 
Komisję i uważa go za solidny punkt wyjścia dla procesu legislacyjnego. Sprawozdawca dąży 
jednak do dalszego wzmocnienia jego ambicji klimatycznej, długoterminowej skuteczności 
oraz zarządzania poprzez szereg ukierunkowanych poprawek. 

Po pierwsze, sprawozdawca zamierza rozszerzyć zakres wniosku na chemikalia organiczne, 
wodór i polimery, a także emisje pośrednie we wszystkich sektorach objętych CBAM.
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Po drugie, sprawozdawca proponuje stopniowe i szybsze wprowadzenie CBAM, tak aby 
system stał się alternatywą dla bezpłatnych uprawnień i osiągnął pełną funkcjonalność z 
dniem 1 stycznia 2029 r., co zapewni jego synchronizację z celem klimatycznym Unii na 
2030 r. 

Po trzecie, sprawozdawca uważa, że centralny urząd ds. CBAM byłby najbardziej 
efektywnym, przejrzystym i opłacalnym instrumentem gwarantującym należyte wdrożenie 
rozporządzenia, w przeciwieństwie do zdecentralizowanego systemu z 27 właściwymi 
organami. 
Po czwarte, sprawozdawca chce, aby CBAM był instrumentem, który stwarza zachęty do 
współpracy, a nie prowadzi do konfrontacji z partnerami Unii, zwłaszcza z krajami najsłabiej 
rozwiniętymi, i proponuje, aby system wnosił wkład w ich wysiłki na rzecz obniżenia 
emisyjności. 

Po piąte, sprawozdawca uważa, że uprawnienia, których chce Komisja są zbyt szerokie, 
niewystarczająco dobrze sformułowane i proponuje zmiany w tym względzie. 

Ambitny i funkcjonalny CBAM

Biorąc pod uwagę obecny kryzys klimatyczny, sprawozdawca jest zdania, że poziom ambicji 
klimatycznej CBAM należy od początku ustalić jak najwyżej, aby zagwarantować jak 
najszybsze wycofanie bezpłatnych uprawnień. Niektóre z produktów podstawowych mają 
właściwości uzasadniające włączenie ich do CBAM zgodnie z kryteriami intensywności 
emisji i narażenia na ryzyko ucieczki emisji. Produkty wiążące się z wysokimi emisjami 
dwutlenku węgla i będące przedmiotem wymiany handlowej na dużą skalę powinny być 
uwzględnione w CBAM. Sprawozdawca rozumie, że niezbędne są dalsze wysiłki techniczne 
w celu zagwarantowania, że dla poszczególnych sektorów ustalona zostanie właściwa wartość 
emisji wbudowanych, samo w sobie nie powinno to jednak służyć jako uzasadnienie dla ich 
wyłączenia z mechanizmu. W szczególności sprawozdawca uważa, że ze względu na 
charakteryzującą je intensywność emisji i obrotu handlowego należy uwzględnić chemikalia 
organiczne, wodór i polimery. 

Ponadto wniosek Komisji na tym etapie miałby zastosowanie jedynie do emisji bezpośrednich 
uwalnianych w trakcie procesu produkcji uwzględnionych towarów. Emisje pośrednie, takie 
jak emisje generowane przez energię elektryczną używaną do produkcji, ogrzewania lub 
chłodzenia, nie byłyby włączone do CBAM. Sprawozdawca uznaje za niezbędne rozszerzenie 
CBAM na emisje pośrednie już na tym etapie, aby podnieść poziom ambicji klimatycznych 
wniosku.

Wprowadzenie CBAM i eliminacja bezpłatnych uprawnień

Wraz z poszerzonym zakresem szybsze wdrożenie CBAM przyczyniłoby się do osiągnięcia 
klimatycznego celu wniosku. Zgodnie z planem wprowadzenia przedstawionym przez 
Komisję CBAM stałby się w pełni funkcjonalny dopiero na początku 2036 r., ok. 15 lat po 
prezentacji pierwotnego wniosku. Mając na uwadze kryzys klimatyczny i cel, który sama 
Unia wyznaczyła sobie na 2030 r., sprawozdawca uważa to tempo wdrożenia za zbyt 
powolne. 
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Sprawozdawca sugeruje skrócenie okresu przejściowego o rok i zakończenie go w dniu 31 
grudnia 2024 r. Ponadto sugeruje stopniowe wprowadzanie systemu dla wszystkich sektorów 
z wyjątkiem sektora cementu. W odniesieniu do wytwarzania tych produktów stosowany 
będzie współczynnik CBAM zmniejszający przydział bezpłatnych uprawnień. Współczynnik 
CBAM ma wynosić 90 % w 2025 r., 70 % w 2026 r., 40 % w 2027 r. i osiągnąć wartość 0 % 
do końca 2028 r. 

Sprawozdawca uważa, że cement stanowi przypadek szczególny, wymagający odmiennego 
potraktowania. Sektor cementu odznacza się najniższą intensywnością wymiany handlowej 
(10,1 %) spośród wszystkich towarów, które obejmuje CBAM. Ryzyko ucieczki emisji jest 
zatem niskie, a szybsze wdrożenie uzasadnione. W odniesieniu do cementu współczynnik 
CBAM wynoszący 0 % powinien być stosowany już od 1 stycznia 2025 r. 

Jeden centralny urząd ds. CBAM w celu szybkiego, spójnego i opłacalnego wdrożenia

We wniosku Komisji przewidziano zdecentralizowany system hybrydowy z 27 urzędami ds. 
CBAM odpowiedzialnymi za zarządzanie systemem. Właściwym organom powierzono by 
zatem szereg nowych zadań, od ustanawiania krajowych rejestrów dla upoważnionych 
zgłaszających po sprzedaż certyfikatów CBAM. 

Sprawozdawca jest zdania, że taki zdecentralizowany system może prowadzić do 
nierównomiernego wdrażania rozporządzenia przez 27 właściwych organów, zróżnicowanego 
tempa wdrażania i wreszcie do wysokiego ryzyka „turystyki sądowej”, które mogłyby 
szkodzić integralności jednolitego rynku. Na przykład, jeśli poszczególne właściwe organy 
będą szybsze pod względem sprawdzania deklaracji CBAM i odkupu nadwyżek certyfikatów 
CBAM, może to skłaniać importerów do przywozu za pośrednictwem jednego właściwego 
organu zamiast innego. Takie różnice mogą w końcu doprowadzić do zakłóceń w handlu. 

Ponadto CBAM będzie opierać się na szeregu skomplikowanych środków 
nieustawodawczych, aktów wykonawczych i delegowanych, które będą musiały być 
dokładnie komunikowane i wyjaśniane 27 urzędom krajowym. Ryzyko nierównomiernego 
wdrażania i niespójnej komunikacji z zainteresowanymi stronami jest wyższe w systemie 
zdecentralizowanym, co tylko zwiększałoby złożoność mechanizmu. 

Sprawozdawca uważa, że ustanowienie jednego scentralizowanego urzędu ds. CBAM 
przyniosłoby korzyści skali i oznaczałoby niższy koszt dla podatników unijnych.

Mechanizm promujący współpracę

CBAM powinien być systemem sprzyjającym współpracy, a nie konfrontacji w dziedzinie 
polityki klimatycznej i handlu. Mechanizm oferuje jasną ścieżkę uniknięcia opłaty CBAM w 
przypadku, gdy importer jest w stanie wykazać, że uiszczono jawną opłatę za emisje gazów 
cieplarnianych równoważną opłacie stosowanej w UE. 

Sprawozdawca uważa, że jawne rabaty eksportowe nie są zgodne z zasadami WTO. Aby 
jednak zagwarantować, że nie będzie mieć miejsca dodatkowa ucieczka emisji związana z 
wywozem w europejskich sektorach włączonych do CBAM, sprawozdawca dodaje taki zapis 
do klauzuli przeglądowej. W ciągu pierwszych dwóch lat Komisja powinna ocenić, czy 
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właściwy jest wniosek ustawodawczy odnoszący się do negatywnego wpływu CBAM na 
europejski wywóz. 

Sprawozdawca jest zdania, że system powinien zapewniać lepsze wsparcie krajom najsłabiej 
rozwiniętym, zarówno dlatego, że w ujęciu historycznym są one najmniej odpowiedzialne za 
kryzys klimatyczny, ale także ze względu na potrzebę szybkiego osiągnięcia najwyższego 
poziomu innowacji. Sprawozdawca sugeruje, aby Unia zapewniła krajom najsłabiej 
rozwiniętym wsparcie finansowe w celu stymulowania obniżania emisyjności ich przemysłu. 
Takie wsparcie finansowe powinno być co najmniej równoważne rocznym przychodom ze 
sprzedaży certyfikatów CBAM. Byłoby to zgodne z wnioskiem w sprawie zasobów własnych 
dotyczącym finansowania NextGenerationEU i bez uszczerbku dla niego.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu uprawnień

Tekst proponowany przez Komisję pozostawia szereg elementów, które mają być określone w 
drodze aktów wykonawczych. Sprawozdawca uważa, że chociaż niektóre z tych uprawnień są 
uzasadnione, niektóre inne nie są wystarczająco dobrze sformułowane, są zbyt niejasne i 
daleko idące, np. w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących elementów metod 
obliczeniowych określonych w załączniku III. Proponowane przez sprawozdawcę poprawki 
mają na celu zapewnienie lepszej równowagi między aktami delegowanymi a wykonawczymi 
na podstawie oceny prawnej oraz oceny okoliczności faktycznych. Pragnie on także lepiej 
zdefiniować zakres uprawnień przyznanych Komisji, aby zagwarantować, że 
współustawodawcy pozostaną odpowiedzialni za istotne elementy rozporządzenia.
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, KTÓRE PRZEKAZAŁY 
SPRAWOZDAWCY OPINIE

Poniższy wykaz został sporządzony całkowicie dobrowolnie na wyłączną odpowiedzialność 
sprawozdawcy. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, 
sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba
AEGIS Europe
AFEP - French Association of Large Companies 
Agora Energiewende
AGPB/FNSEA
APPLiA Europe
ArcelorMittal
CAN Europe
Carbon Market Watch
Cem’in’EU
Cembureau
Confederation of FinnishIndustries - EK 
Copa-Cogeca
CPME
Denso
DOW
E3G
Ecocem
EEB
ERCST
Eurelectric
Eurofer
Eurometax
Euromines
Europe Jacques Delors
European Automobile Manufacturers’ Association
European Chemical Industry Council
European Express Association
european-aluminium.eu
ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA
Fertilizers Europe
France Industrie
Fuels Europe
German Watch
Heidelberg cement
Honda Motor Europe
Hydrogen Europe
IEEP
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IG Metall
Industriall
IOGP - International Association of Oil & Gas Producers
LKAB
Meststoffen Nederland
Mission of Ukraine to the European Union
National Grid Ventures
NLMK International
Norsk Hydro
OCI
Oxfam
TIC Council
Ukrainian Business and Trade Association
University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)
WindEurope
WWF EPO
YARA
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20.4.2022

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Współsprawozdawcy komisji opiniodawczej (*): José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Współsprawozdawcy zwracają uwagę na cztery główne aspekty. Po pierwsze, popierają 
podejście Komisji, zgodnie z którym nie należy określać wykorzystania dochodów z CBAM w 
rozporządzeniu w sprawie CBAM, aby na mocy decyzji w sprawie zasobów własnych 
umożliwić przypisanie dochodów do budżetu UE jako dochodu ogólnego. W związku z 
powyższym współsprawozdawcy pragną zapobiec niespójnemu podejściu, na podstawie 
którego dochody z CBAM byłyby przeznaczane na określone cele, co uniemożliwiałoby ich 
definiowanie jako zasobów własnych. Poprawki proponowane w niniejszej opinii służą przede 
wszystkim przekazaniu tego przesłania i uniknięciu politycznej dwuznaczności ich stanowiska. 
Po drugie, Unia powinna wywiązać się ze zobowiązania do spłaty długu związanego z Next 
Generation EU przy wykorzystaniu nowych zasobów własnych, w tym CBAM, aby uniknąć 
drastycznych cięć w programach UE w przyszłych ramach finansowych. Po trzecie, 
współsprawozdawcy przypominają, że wszelkie decyzje dotyczące pomocy udzielanej 
państwom trzecim w dążeniu do obniżenia emisyjności powinny być podejmowane wyłącznie 
w odniesieniu do wydatków z budżetu UE. Po czwarte, nie należy tworzyć nowego funduszu 
poza budżetem UE i finansować go z dochodów przeznaczonych na określony cel 
pochodzących ze sprzedaży certyfikatów CBAM. Prawodawcy powinni unikać mnożenia 
funduszy międzyrządowych ze szkodą dla jedności budżetu.

CBAM jako proponowane od dawna źródło zasobów własnych

Współsprawozdawcy komisji BUDG pragną, aby inicjatywa CBAM weszła w życie zarówno 
jako ważny element inicjatyw na rzecz klimatu w ramach pakietu „Gotowi na 55”, jak i jako 
podstawa zasobów własnych. Mechanizm dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 (dawniej „podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla 
pobierany na granicach”) jest od dawna dobrze ugruntowaną opcją dla koszyka nowych 
zasobów własnych. Jego związek z polityką klimatyczną UE oraz kompetencjami UE w 
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zakresie handlu i handlu międzynarodowego, granic zewnętrznych i kontroli celnej sprawia, 
że jego rozważenie jest w pełni zasadne. 

W 2021 r. komisji BUDG udało się również włączyć kompleksowy rozdział dotyczący 
wymiaru zasobów własnych do sprawozdania z własnej inicjatywy PE w sprawie unijnego 
CBAM zgodnego z zasadami WTO1, które zostało przyjęte na posiedzeniu plenarnym 
znaczną większością głosów.

W konsekwencji CBAM stał się integralną częścią harmonogramu wprowadzania nowych 
zasobów własnych, co było kamieniem milowym w wysiłkach PE na rzecz zachęcenia 
instytucji UE do realizacji ambitnych planów dotyczących solidniejszego, bardziej odpornego 
i niezależnego systemu dochodów budżetowych. Tymczasem głównym celem jest 
wygenerowanie wystarczających dodatkowych dochodów do budżetu ogólnego na pokrycie 
średnio- i długoterminowych kosztów spłaty pożyczek w ramach NGEU, bez podejmowania 
ryzyka współmiernych redukcji w tradycyjnych programach wydatków w ramach przyszłych 
WRF. 

Uzasadnienie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie CBAM oraz 
towarzysząca mu ocena skutków finansowych regulacji wyjaśniają i uzasadniają, w jaki 
sposób i dlaczego dochody z CBAM mają stać się zasobami własnymi. W międzyczasie 
Komisja przedstawiła inicjatywy ustawodawcze w celu zmiany decyzji w sprawie zasobów 
własnych oraz wprowadzenia nowego systemu zasobów własnych UE, w tym zasobów 
opartych na nowym CBAM.

Proponowane poprawki skoncentrowane na aspektach budżetowych

Samo rozporządzenie w sprawie CBAM nie jest aktem podstawowym dotyczącym zasobów 
własnych. Odnośne przepisy określające dochody w budżecie UE są zawarte w decyzji w 
sprawie zasobów własnych i odpowiednich przepisach wykonawczych.

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie CBAM jest w pełni zgodny z 
inicjatywami dotyczącymi zasobów własnych. W opinii komisji BUDG zaproponowano 
zatem głównie poprawki do części zawierającej motywy w celu potwierdzenia i podkreślenia 
następujących kwestii:

1) Charakter prawny i ostateczny cel CBAM Komisja BUDG zgadza się, że CBAM jako taki jest 
instrumentem polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, a nie instrumentem fiskalnym. Jest 
on jednak bardzo odpowiednią podstawą zasobów własnych dla budżetu UE. Z punktu 
widzenia zgodności z zasadami WTO nie jest konieczne – a nawet mogłoby się okazać 
problematyczne – wprowadzanie poprawek w celu zwiększenia poziomu dochodów 
generowanych przez CBAM.

1 P9_TA(2021)0071: Unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
zgodny z zasadami WTO. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2021 r. „W kierunku unijnego 
mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO” 
(2020/2043(INI)).
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2) Dochody należy zatem wykorzystać jako zasoby własne do finansowania budżetu UE – 
dochody ogólne o uniwersalnym charakterze. Dodatkowe nowe dochody ostatecznie 
ułatwią zwrot kosztów NGEU. Na ten cel nie zostaną jednak przeznaczone środki techniczne. 
Należy przypomnieć plan działania uzgodniony w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.  

3) Przy podejmowaniu dalszych decyzji może okazać się, że wystąpi duże zapotrzebowanie na 
wykorzystanie dochodów z CBAM w celu wspierania państw trzecich, w szczególności krajów 
najsłabiej rozwiniętych, w obniżaniu emisyjności ich odnośnych gałęzi przemysłu. Środki 
finansowe na taką pomoc można jednak zgromadzić poprzez wykorzystanie istniejących lub 
wzmocnionych programów budżetowych UE w dziale wydatków zewnętrznych, bez uciekania 
się do dochodów przeznaczonych na określony cel (praktyka, której należy unikać, aby nie 
podważać kompetencji władzy budżetowej).

Sprawozdawcy komisji BUDG nie chcą interweniować w kwestiach związanych z 
kształtowaniem polityki. Będą jednak starać się być pomocni i konstruktywni, jeśli chodzi o 
wprowadzanie zmian legislacyjnych na późniejszych etapach, na przykład w odniesieniu do 
zakresu CBAM i struktury urzędu ds. CBAM, tak aby przepisy rozporządzenia były zgodne z 
praktycznymi aspektami zarządzania budżetem UE po stronie dochodów i w celu zachowania 
roli PE w procesie decyzyjnym.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa 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 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu i zapobiegania 
dalszym szkodom dla środowiska, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO. CBAM nie jest zatem 
zdecydowanie instrumentem fiskalnym, 
którego uzasadnieniem jest możliwość 
generowania dochodów publicznych, w 
związku z czym jest zgodny z zasadami 
WTO.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Uzyskane dochody należy 
przypisać do budżetu Unii jako zasoby 
własne zgodnie z procedurami 
określonymi w art. 311 TFUE, w myśl 
załącznika 2 do porozumienia 
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międzyinstytucjonalnego z 16 grudnia 
2020 r.1a i zgodnie z propozycją Komisji z 
22 grudnia 2021 r. zawartą we wniosku 
ustawodawczym dotyczącym zmiany 
decyzji w sprawie zasobów własnych1b. 
Zasoby własne oparte na CBAM byłyby 
zatem częścią koszyka zasobów własnych, 
którego łączne wpływy powinny być 
wystarczające do pokrycia poziomu 
całkowitych spodziewanych wydatków na 
koszty spłaty kwoty głównej i odsetek z 
tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach 
instrumentu Next Generation EU, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
uniwersalności. Wraz z zasobami 
własnymi opartymi na systemie handlu 
uprawnieniami do emisji te dwa 
ekologiczne zasoby własne powinny 
również łączyć budżet Unii z priorytetami 
politycznymi Unii, a tym samym wnosić 
wartość dodaną. Powinny one przyczyniać 
się do realizacji celów w zakresie 
uwzględniania kwestii klimatu i 
odporności budżetu Unii jako narzędzie 
inwestycji i gwarancji.
__________________
1a Porozumienie międzyinstytucjonalne z 
dnia 16 grudnia 2020 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej i Komisją Europejską w 
sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i 
należytego zarządzania finansami oraz w 
sprawie nowych zasobów własnych, w tym 
również harmonogramu wprowadzania 
nowych zasobów własnych (Dz.U. L 433 I 
z 22.12.2020, s. 28).
1b COM(2021)0570. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Zasada uniwersalności zakłada, że 
nie można przydzielać ani przeznaczać 
żadnych konkretnych zasobów własnych 
na pokrycie określonych rodzajów 
wydatków. CBAM wraz z zasobami 
własnymi opartymi na ETS oraz zasobami 
własnymi opartymi na pierwszym filarze 
porozumienia OECD/G201a w jeszcze 
większym stopniu uwzględnia priorytety 
polityczne Unii, takie jak Europejski 
Zielony Ład, oraz wkład Unii w 
sprawiedliwe opodatkowanie po stronie 
dochodów budżetu UE, aby zapewnić 
unijną wartość dodaną. Nowe zasoby 
własne powinny przyczyniać się do 
uwzględniania kwestii klimatu, zwiększać 
odporność budżetu Unii jako narzędzia 
inwestycji i gwarancji oraz – poprzez 
dywersyfikację źródeł dochodów – 
łagodzić ryzyko dla budżetu Unii po 
stronie dochodów i zmniejszać obciążenie 
budżetów krajowych spłatami długów.
__________________
1a Oświadczenie w sprawie dwufilarowego 
rozwiązania w celu sprostania wyzwaniom 
podatkowym wynikającym z cyfryzacji 
gospodarki, projekt OECD/G-20 
dotyczący erozji bazy podatkowej 
i przenoszenia zysków, 8 października 
2021 r. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Komisja powinna przeanalizować 
koszty administracyjne ponoszone przez 
CBAM, dbając jednocześnie o to, by 
pracownicy zostali odpowiednio 
przeszkoleni do wykonywania swoich 
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obowiązków.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem.

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem. W zakresie, w jakim 
takie wsparcie ma zastosowanie i można 
się o nie ubiegać, wsparcie wysiłków 
krajów najsłabiej rozwiniętych na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego powinno być finansowane w 
ramach odpowiednich programów 
wydatków w budżecie Unii, w tym poprzez 
zwiększenie wydatków na działania 
związane z klimatem w ramach 
odpowiednich programów geograficznych 
i tematycznych Instrumentu Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/9471a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/947 z 
dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej – 
Globalny Wymiar Europy, zmieniające i 
uchylające decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE 
oraz uchylające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, 
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Euratom) nr 480/2009 (Dz.U. L 209 z 
14.6.2021, s. 1).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60a) Po przypisaniu dochodów 
generowanych przez CBAM do budżetu 
Unii jako zasobów własnych organy 
państw członkowskich uczestniczące we 
wdrażaniu CBAM oraz instytucje unijne 
zaangażowane w zarządzanie budżetem 
Unii powinny przestrzegać zasady lojalnej 
współpracy przy nakładaniu i pobieraniu 
opłat oraz udostępnianiu dochodów. 
Komisja powinna wspierać państwa 
członkowskie, podmioty gospodarcze i 
obywateli poprzez dostarczanie 
odpowiednich informacji, udzielanie 
wsparcia technicznego i 
administracyjnego oraz doradztwo 
dotyczące wymogów CBAM.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Należy unikać nadmiernych 
obciążeń administracyjnych i kosztów 
związanych z wdrożeniem mechanizmu 
CBAM zarówno dla Komisji, jak i państw 
członkowskich, a także jak najbardziej 
uprościć system, a jednocześnie zapewnić 
jego właściwe funkcjonowanie i 
przejrzystość. Urząd ds. CBAM powinien 
być finansowany w sposób gwarantujący 
jego sprawne funkcjonowanie i 
umożliwiający należyte zarządzanie 
finansami. Koszty związane z utworzeniem 
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i funkcjonowaniem tego organu należy 
pokryć z ogólnego dochodu w budżecie 
Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy Urząd ds. CBAM
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza właściwy organ do wypełniania 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia i powiadamia o tym fakcie 
Komisję.

1. Komisja powołuje urząd ds. CBAM 
do wypełniania obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udostępnia pozostałym państwom 
członkowskim wykaz wszystkich 
właściwych organów i publikuje tę 
informację w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

skreśla się
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy wymieniały ze sobą 
wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków.

skreśla się

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a

Przychody ze sprzedaży certyfikatów 
CBAM

Przychody uzyskane ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM nie stanowią 
dochodów przeznaczonych na określony 
cel. Niniejsze rozporządzenie nie 
uniemożliwia definiowania przychodów 
uzyskanych ze sprzedaży certyfikatów 
CBAM jako zasobów własnych zgodnie z 
art. 311 TFUE i wpisywania ich do 
budżetu Unii jako dochód ogólny. 
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Izabela-Helena Kloc

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Opublikowany przez Komisję w lipcu 2020 r. projekt wniosku ustawodawczego w sprawie 
mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi ważną odpowiedź na wiele pytań postawionych w pakiecie „Gotowi na 55”. Wstępna 
koncepcja CBAM pojawiała się w dyskusjach i została przedstawiona w kilku 
sprawozdaniach nieustawodawczych Parlamentu Europejskiego w ostatnich latach, a zatem 
wniosek ustawodawczy Komisji to okazja do zrobienia ważnego kroku naprzód przez 
stworzenie skutecznego, przejrzystego, a jednocześnie solidnego mechanizmu, który 
zapobiegnie ryzyku ucieczki emisji i przyczyni się do wsparcia konkurencyjności przemysłu 
europejskiego wobec państw trzecich, a także zachęci do redukcji emisji w państwach 
trzecich, które są ważne dla obniżenia emisji importowanych z UE, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z zasadami WTO.

Jednocześnie sprawozdawczyni jest zdania, że tekst zaproponowany przez Komisję nadal 
stanowi niekompletne rozwiązanie, a także uważa, że należy odnieść się do kilku punktów 
wniosku ustawodawczego, aby dostosować CBAM do jego celu i odpowiedzieć na istniejące 
wyzwania związane z realizacją ambitnych celów w zakresie klimatu i energii.

Po pierwsze, sprawozdawczyni podkreśla w projekcie opinii wzajemne powiązania między 
unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji a CBAM i tym samym kładzie nacisk na 
to, że nowo ustanowiony mechanizm może uzupełniać istniejące mechanizmy zapobiegania 
ucieczce emisji w ramach ETS. Jest to szczególnie ważne ze względu na szybko rosnącą cenę 
unijnych uprawnień do emisji, która przekroczyła już symulacje zawarte w ocenie skutków, 
co grozi niedoszacowaniem negatywnego wpływu, jaki wycofanie bezpłatnych uprawnień 
może mieć na przetrwanie energochłonnych gałęzi przemysłu UE.

Ponieważ ocena skutków potwierdza, że wycofanie bezpłatnych uprawnień zmniejszy 
konkurencyjność eksportową UE, co spowoduje spadek eksportu UE w sektorach objętych 
CBAM, sprawozdawczyni uważa, że stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień w 
ramach systemu ETS powinno rozpocząć się dopiero wtedy, gdy Komisja ustanowi 
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mechanizm zapobiegający ucieczce emisji na rynkach eksportowych. Do czasu znalezienia 
rozwiązania dla eksportu istniejące środki zapobiegania ucieczce emisji są jedynym 
narzędziem zapewniającym zapobieganie ucieczce emisji w wyniku spadku eksportu UE 
zarówno w sektorach objętych CBAM, jak i w sektorach niższego szczebla.

Po drugie, sprawozdawczyni pozostawia ramy czasowe okresu przejściowego w pierwotnie 
zaproponowanej formie, czyli 2023–2025, ale podkreśla znaczenie sprawozdania Komisji, 
która powinna odpowiednio przeanalizować dane uzyskane w okresie przejściowym w celu 
oceny ewentualnego wpływu CBAM na sektory niższego szczebla, a także rozszerzyć zakres 
emisji wbudowanych na emisje pośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów 
energochłonnych.

Po trzecie, sprawą najwyższej wagi jest to, aby nie dochodziło do obchodzenia CBAM, a 
wszelkie formy obchodzenia muszą być należycie potraktowane, aby zapewnić zwartość 
CBAM, a także poprawić zgodność z zobowiązaniami w zakresie CBAM, jak również 
stosowanie wartości domyślnych.

Wreszcie sprawozdawczyni proponuje wzmocnienie systemu rejestracji instalacji w krajach 
trzecich, jak również zwiększenie przejrzystości tego systemu.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dopóki podejście polityczne 
w zakresie celów klimatycznych wielu 
międzynarodowych partnerów Unii nie 
będzie dorównywało temu poziomowi 
ambicji, dopóty będzie istniało ryzyko 
ucieczki emisji. Ucieczka emisji gazów 
cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze 
względu na koszty związane z polityką 
klimatyczną przedsiębiorstwa działające 
w niektórych sektorach lub podsektorach 
przenoszą produkcję do innych państw lub 
gdy produkty przywożone z innych państw 
zastępują równoważne wyroby, których 
produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami 
gazów cieplarnianych. Może to prowadzić 
do zwiększenia łącznych emisji w skali 

(8) Dopóki w podejściu politycznym 
wielu międzynarodowych partnerów Unii 
nie osiągnie się tego samego poziomu 
ambicji w zakresie celów klimatycznych, 
dopóty będzie istniało ryzyko ucieczki 
emisji, co osłabiałoby konkurencyjność 
Unii. Skuteczne wdrażanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) 
powinno zapewniać równe warunki 
działania, a jednocześnie zachęcać 
partnerów handlowych do obniżania 
emisyjności. Ucieczka emisji gazów 
cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze 
względu na koszty związane z polityką 
klimatyczną przedsiębiorstwa działające 
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globalnej, tym samym zagrażając redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, której świat 
pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać 
wzrost średniej temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej.

w niektórych sektorach lub podsektorach 
przenoszą produkcję do innych państw lub 
gdy produkty przywożone z innych państw 
zastępują równoważne wyroby, których 
produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami 
gazów cieplarnianych na rynku 
wewnętrznym, jak również na rynkach 
eksportowych, lub inwestycje w takich 
sektorach i podsektorach napływają 
głównie do krajów spoza Unii. 
Prowadziłoby to do zwiększenia łącznych 
emisji w skali globalnej, tym samym 
zagrażając redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, której świat pilnie 
potrzebuje, aby móc utrzymać wzrost 
średniej temperatury na świecie znacznie 
poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki 
przemysłowej. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przeciwdziałanie zmianom klimatu 
i ucieczce emisji wymaga działań na skalę 
globalną. Unia powinna nie tylko dawać 
przykład, eliminując własne emisje, w tym 
emisje wbudowane w produkty 
importowane, ale powinna również 
wzmocnić swoją dyplomację klimatyczną i 
otwarte dyskusje z państwami trzecimi, 
które są zainteresowane przyjęciem 
środków podobnych do CBAM, w celu 
zharmonizowania ich instrumentów 
zgodnie z zasadami WTO oraz stworzenia 
otwartego, wielostronnego i opartego na 
współpracy globalnego systemu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego.

(9) CBAM stanowi część pakietu 
„Gotowi na 55”. Mechanizm ten ma służyć 
jako kluczowy składnik unijnego zestawu 
narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez zapobieganie ryzyku ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego, z jednoczesnym 
zachowaniem i promowaniem rozwoju 
europejskiego przemysłu oraz 
zapewnieniem równych warunków 
działania w odniesieniu do 
konkurencyjności na rynku unijnym i 
światowym.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Innowacje będą miały zasadnicze 
znaczenie dla pobudzenia wzrostu i 
konkurencyjności poprzez umożliwienie 
przedsiębiorstwom unijnym, w 
szczególności MŚP, zdobycia pozycji 
światowych liderów w opracowywaniu 
nowych i czystych technologii. Komisja i 
państwa członkowskie powinny promować 
zachęty i strategie polityczne na rzecz 
innowacji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 



RR\1256662PL.docx 129/303 PE697.670v02-00

PL

w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. W porównaniu jednak 
z pełnym systemem aukcyjnym przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU 
ETS osłabia sygnał cenowy wysyłany 
przez ten system instalacjom, które takie 
uprawnienia otrzymują, a tym samym 
negatywnie wpływa na zachęty do 
inwestowania w dalsze ograniczanie 
emisji.

w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. Przydział bezpłatnych 
uprawnień na poziomie podmiotów 
osiągających najlepsze wyniki był 
odpowiednim instrumentem polityki dla 
określonych sektorów przemysłowych 
ograniczającym ryzyko ucieczki emisji 
wobec braku sprawiedliwych i równych 
warunków działania i pozostaje niezbędny 
dla zachowania równowagi gospodarczej i 
konkurencyjności tych sektorów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) CBAM ma na zastąpić te 
dotychczasowe mechanizmy dzięki 
ograniczeniu ryzyka ucieczki emisji 
w inny sposób, mianowicie poprzez 
zapewnienie równoważnego ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do przywozu i produktów 
wewnątrzunijnych. Aby zapewnić 
stopniowe przejście z obecnego systemu 
bezpłatnych uprawnień na CBAM, 
mechanizm ten powinien być sukcesywnie 
stopniowo wprowadzany przy 
jednoczesnym stopniowym wycofywaniu 
bezpłatnych uprawnień w sektorach 
objętych CBAM. Połączone 
i transgraniczne stosowanie 
przydzielanych bezpłatnie uprawnień 
w ramach EU ETS oraz CBAM w żadnym 
wypadku nie powinno skutkować 
korzystniejszym traktowaniem towarów 

(11) Podstawowym zamiarem 
wprowadzenia CBAM jest uzupełnienie i 
stopniowe zastąpienie tych 
dotychczasowych mechanizmów poprzez 
zajęcie się niektórymi aspektami ucieczki 
emisji w inny sposób, mianowicie poprzez 
zapewnienie równoważnego ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do przywozu i produktów 
wewnątrzunijnych. Aby zapewnić 
stopniowe przejście z obecnego systemu 
bezpłatnych uprawnień na CBAM, 
mechanizm ten powinien być sukcesywnie 
stopniowo wprowadzany przy 
jednoczesnym stopniowym wycofywaniu 
bezpłatnych uprawnień w sektorach 
objętych CBAM. Stopniowe wycofywanie 
obecnego systemu bezpłatnych uprawnień 
do emisji ma zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia sprawiedliwych przemian w 
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unijnych w porównaniu z towarami 
przywożonymi na obszar celny Unii.

sektorach energochłonnych. Połączone i 
przejściowe stosowanie przydzielanych 
bezpłatnie uprawnień w ramach EU ETS 
oraz CBAM jest potrzebne, aby umożliwić 
producentom, importerom i 
przedsiębiorcom dostosowanie się do 
CBAM oraz ocenę skutecznego wdrażania 
CBAM, i w żadnym wypadku nie powinno 
skutkować korzystniejszym traktowaniem 
towarów unijnych w porównaniu 
z towarami przywożonymi na obszar celny 
Unii, gdyż ciągły handel z państwami 
trzecimi ma zasadnicze znaczenie dla Unii 
i jej zróżnicowanych łańcuchów dostaw. 
Zastosowanie tych mechanizmów nie 
powinno mieć również negatywnego 
wpływu na konkurencyjność towarów 
unijnych, w szczególności w przypadku 
eksportu tych towarów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania technologii bardziej 
efektywnych pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności.

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji z 
rynku wewnętrznego i rynków 
eksportowych, jak również ucieczce 
inwestycji, w niniejszym rozporządzeniu 
zachęca się jednocześnie producentów 
z państw trzecich do stosowania 
technologii bardziej efektywnych pod 
względem emisji gazów cieplarnianych, 
dzięki którym wytwarzanych będzie mniej 
emisji na jednostkę wydajności. CBAM 
mógłby w związku z tym być skutecznym 
środkiem obniżania emisji w państwach 
trzecich, zapewniającym jednocześnie 
konkurencyjność europejskiego 
przemysłu. Redukcja emisji w Unii, a 
także w państwach trzecich stanowi 
skuteczny sposób ograniczania ryzyka 
ucieczki emisji. CBAM należy postrzegać 
jako krok w kierunku globalnego 
ustalania opłat za emisję gazów 
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cieplarnianych, co dodatkowo 
ograniczyłoby ryzyko ucieczki emisji na 
świecie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS, skutkując 
wyrównaniem opłat za emisję gazów 
cieplarnianych między produktami 
krajowymi a produktami przywożonymi. 
CBAM jest środkiem klimatycznym, który 
powinien zapobiegać ryzyku ucieczki 
emisji i wspierać zwiększone ambicje Unii 
w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, 
przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO i konkurencyjności 
przemysłowej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Choć w ramach EU ETS określono 
bezwzględny pułap emisji gazów 
cieplarnianych z działalności objętej 
zakresem tego systemu i umożliwiono 
handel uprawnieniami (tzw. system 
pułapów i handlu), to jednak w ramach 
CBAM nie należy ustanawiać limitów 
ilościowych przywozu, tak aby zapewnić 

(19) Choć w ramach EU ETS określono 
bezwzględny pułap emisji gazów 
cieplarnianych z działalności objętej 
zakresem tego systemu i umożliwiono 
handel uprawnieniami (tzw. system 
pułapów i handlu), to jednak w ramach 
CBAM nie należy ustanawiać limitów 
ilościowych przywozu, tak aby zapewnić 
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nieograniczone przepływy handlowe. 
Ponadto, mimo że EU ETS ma 
zastosowanie do instalacji zlokalizowanych 
w Unii, CBAM powinien mieć 
zastosowanie do niektórych towarów 
przywożonych na obszar celny Unii.

nieograniczone i nieprzerwane przepływy 
handlowe. Ponadto, mimo że EU ETS ma 
zastosowanie do instalacji zlokalizowanych 
w Unii, CBAM powinien mieć 
zastosowanie do niektórych towarów 
przywożonych na obszar celny Unii w celu 
zapewnienia równych warunków 
działania dla tych towarów przywożonych 
w porównaniu z towarami unijnymi oraz 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji, z 
zagwarantowaniem zgodności z zasadami 
WTO.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Aby zmniejszyć ryzyko ucieczki 
emisji oraz zapewnić równe szanse 
europejskiemu przemysłowi, należy 
zakazać wszelkich praktyk obchodzenia 
przepisów. Komisja powinna ocenić 
ryzyko praktyk obchodzenia przepisów, 
zwłaszcza prawdopodobieństwo zmiany 
struktury handlu w kierunku produktów 
pochodnych, a także przesunięcia 
zasobów, absorpcji kosztów, manipulacji 
danymi dotyczącymi emisji, 
nieprawidłowego etykietowania towarów i 
niewielkich modyfikacji produktu w celu 
przywozu tego produktu wchodzącego w 
zakres sektorów wymienionych w 
załączniku I pod innym kodem celnym. 
Komisja powinna również ocenić, czy 
kraje pochodzenia wprowadzają opłaty za 
emisje gazów cieplarnianych, i w tym 
kontekście przewidzieć zwrot kosztów lub 
rekompensatę za pomocą środków 
pośrednich lub bezpośrednich, takich jak 
obniżenie innych podatków. W 
stosownych przypadkach Komisja 
powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
wzmocnienia środków 
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przeciwdziałających obejściu przepisów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Jeśli chodzi o sankcje, państwa 
członkowskie powinny określić zasady 
dotyczące kar za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich 
stosowanie. Wysokość tych kar powinna 
być taka sama jak wysokość kar obecnie 
stosowanych w Unii w przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących EU 
ETS, zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

(24) Jeśli chodzi o sankcje, państwa 
członkowskie powinny określić zasady 
dotyczące kar za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub praktyki 
zmierzające do obejścia przepisów 
i zapewnić ich stosowanie. Wysokość tych 
kar powinna być taka sama jak wysokość 
kar obecnie stosowanych w Unii 
w przypadku naruszenia przepisów 
dotyczących EU ETS, zgodnie z art. 16 
ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE. W 
przypadku praktyk związanych z 
obejściem lub w przypadku wielokrotnego 
naruszania niniejszego rozporządzenia 
należy jednak stosować surowsze kary, 
aby zapobiec negatywnemu wpływowi na 
skuteczność CBAM.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Upoważniony zgłaszający powinien 
mieć możliwość ubiegania się 
o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, 
które mają zostać przekazane do 
umorzenia, odpowiadającej opłacie za 
emisję gazów cieplarnianych już 
uiszczonej za te emisje w innych 
jurysdykcjach.

(40) Upoważniony zgłaszający powinien 
mieć możliwość ubiegania się 
o zmniejszenie liczby certyfikatów CBAM, 
które mają zostać przekazane do 
umorzenia, odpowiadającej opłacie za 
emisję gazów cieplarnianych już 
uiszczonej za te emisje w innych 
jurysdykcjach, po dostarczeniu dowodu, że 
w produkcji deklarowanych towarów nie 
zastosowano metod zmierzających do 
obejścia przepisów lub gdy zgłaszający 
może wykazać, że produkcja nie 
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spowodowała żadnych emisji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) System powinien umożliwiać 
operatorom instalacji produkcyjnych 
w państwach trzecich rejestrowanie się 
w centralnej bazie danych i udostępnianie 
zweryfikowanych wbudowanych emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów upoważnionym 
zgłaszającym. Operator powinien mieć 
możliwość podjęcia decyzji o niepodaniu 
do wiadomości publicznej swojego imienia 
i nazwiska lub nazwy, adresu i danych 
kontaktowych znajdujących się 
w centralnej bazie danych.

(42) System powinien umożliwiać 
operatorom instalacji produkcyjnych 
w państwach trzecich rejestrowanie się 
w centralnej bazie danych i udostępnianie 
zweryfikowanych wbudowanych emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów upoważnionym 
zgłaszającym. Operator powinien zapewnić 
przejrzystość w dostępie do informacji, w 
szczególności podając do wiadomości 
publicznej swoje imię i nazwisko lub 
nazwę, adres i dane kontaktowe 
znajdujące się w centralnej bazie danych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Jeżeli zarejestrowany producent 
deklaruje fałszywe wielkości emisji gazów 
cieplarnianych lub jest zaangażowany w 
dowolne praktyki zmierzające do obejścia 
zasad CBAM, należy go usunąć z 
centralnej bazy danych upoważnionych 
zgłaszających i nałożyć na niego karę. 
W stosownych przypadkach kara powinna 
obejmować także wycofanie pozwolenia 
na przywóz na rynek unijny do czasu 
zadeklarowania prawdziwych i możliwych 
do zweryfikowania wielkości emisji.

Poprawka 15
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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) Administracyjny okres przejściowy 
powinien obowiązywać w okresie od 1 
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. i 
powinien zostać wykorzystany 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 europejskim 
przemyśle. 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.

Poprawka 16

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 
okaże się, że kompleksowy okres 
przejściowy jest niezgodny z zasadami 
WTO, administracyjny okres przejściowy 
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należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 
2027 r.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50c) Komisja powinna rozważyć 
ustanowienie mechanizmu 
bezpieczeństwa, aby uniknąć podwójnej 
ochrony, a jednocześnie umożliwić szybkie 
reagowanie w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek nieprzewidzianych luk w 
ochronie przed ucieczką emisji, w 
powiązaniu z mechanizmem przeglądu 
etapowego.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu ułatwienia i zapewnienia 
właściwego funkcjonowania CBAM 
Komisja powinna udzielać wsparcia 
właściwym organom odpowiedzialnym za 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
w wykonywaniu ich obowiązków.

(51) W celu ułatwienia i zapewnienia 
właściwego funkcjonowania CBAM 
Komisja powinna udzielać wsparcia 
właściwym organom odpowiedzialnym za 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
w wykonywaniu ich obowiązków. Komisja 
powinna pomóc przedsiębiorstwom, w 
szczególności MŚP, w dostosowaniu się do 
wymogów niniejszego rozporządzenia oraz 
powołać grupę ekspertów w celu wymiany 
informacji i najlepszych praktyk z 
właściwymi organami krajowymi.

Poprawka 20

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 
środowiskowego19.

(52) Komisja powinna dokonać oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
przed zakończeniem administracyjnego 
okresu przejściowego i przedstawić 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W ramach tej 
oceny Komisja powinna ocenić 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 
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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 
odnoszące się do śladu środowiskowego19.

__________________ __________________
19 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).

19 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).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Pod 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 Komisji należy 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 wywozów, wdrażany w celu uniknięcia 
skutków ucieczki emisji z unijnych 
wywozów, z jednoczesnym zachowaniem 
celów w zakresie redukcji emisji gazów 
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cieplarnianych.

Poprawka 22

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.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52c) Jeżeli CBAM zostanie 
zakwestionowany przez WTO i w 
rezultacie nie będzie wdrażany, Komisja 
powinna przedstawić zmieniony wniosek 
ustawodawczy mający na celu 
zmniejszenie ucieczki emisji.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52d) Rozpoczęcie stopniowego 
wycofywania bezpłatnych uprawnień, 
zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE, 
ma rozpocząć się 1 stycznia 2028 r.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Komisja powinna dążyć do 
nawiązania – w sposób bezstronny 
i zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE – kontaktu 
z państwami trzecimi, na których handel z 
UE ma wpływ niniejsze rozporządzenie, 
w celu zbadania możliwości dialogu 
i współpracy w odniesieniu do wdrażania 
konkretnych elementów mechanizmu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu 
i powiązanych aktach wykonawczych. 
Powinna również zbadać możliwości 
zawarcia umów w celu uwzględnienia ich 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych.

(54) Komisja powinna dążyć do 
nawiązania – w sposób bezstronny 
i zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE – kontaktu 
z państwami trzecimi, na których handel z 
UE ma wpływ niniejsze rozporządzenie, 
w celu zbadania możliwości dialogu 
i współpracy w odniesieniu do wdrażania 
konkretnych elementów mechanizmu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu 
i powiązanych aktach wykonawczych. 
Powinna również zbadać możliwości 
zawarcia umów w celu uwzględnienia ich 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych, pod warunkiem że 
umowy te będą skutkować równoważnymi 
ograniczeniami emisji gazów 
cieplarnianych i ograniczeniami 
dotyczącymi kosztów emisji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) Komisja powinna regularnie 
informować Parlament Europejski o 
postępach w dialogu z państwami trzecimi 
oraz o możliwych negatywnych skutkach 
CBAM dla europejskiego przemysłu 
objętego niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Aby przeciwdziałać obchodzeniu 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
TFUE w odniesieniu do uzupełniania 
wykazu towarów w załączniku I.

(58) Aby CBAM był skuteczny w 
zmniejszaniu ucieczki emisji, niniejsze 
rozporządzenie powinno przeciwdziałać 
wszelkim możliwym praktykom 
zmierzającym do obejścia przepisów. Aby 
przeciwdziałać obchodzeniu przepisów 
niniejszego rozporządzenia, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
TFUE w odniesieniu do uzupełniania 
wykazu towarów w załączniku I. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) 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 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa23. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(59) Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów i sektorów przemysłu, 
oraz aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa23. 
W szczególności, aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

__________________ __________________
23 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
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(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1). (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

Poprawka 29

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 obszar celny Unii lub wywozu z niego, 
w celu stopniowego zmniejszania 
importowanych emisji Unii, utrzymania 
konkurencyjności przemysłu unijnego, 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych oraz przyczyniania się do 
zmniejszania globalnych emisji dwutlenku 
węgla w sektorach objętych niniejszym 
rozporządzeniem w Unii i w państwach 
trzecich, co obejmuje też zewnętrznych 
partnerów handlowych.

Poprawka 30

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 obszar celny Unii towarów, 
o których mowa w art. 2, lub ich wywozu z 
tego obszaru.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizm ten będzie 
wprowadzany stopniowo jako alternatywa 
dla mechanizmów ustanowionych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE w celu 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności 
w odniesieniu do przydziału bezpłatnych 
uprawnień zgodnie z art. 10a tej 
dyrektywy.

3. Mechanizm ten będzie 
wprowadzany stopniowo jako alternatywa 
dla mechanizmów ustanowionych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE w celu 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności 
w odniesieniu do przydziału bezpłatnych 
uprawnień zgodnie z art. 10a tej 
dyrektywy, jeżeli po dokładnej analizie i 
symulacjach zostanie udowodniona jego 
skuteczność pod względem zapobiegania 
ucieczce emisji gazów cieplarnianych 
zarówno w odniesieniu do przywozu na 
obszar celny Unii, jak i do wywozu z jej 
obszaru celnego, przy utrzymaniu 
przydziału bezpłatnych uprawnień 
w ramach EU ETS do czasu wykazania 
skuteczności ww. mechanizmu.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. CBAM jest zgodne z zasadami 
WTO.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 
niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do towarów pochodzących 
z krajów i terytoriów wymienionych 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 
niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do towarów pochodzących 
z krajów i terytoriów wymienionych 
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w załączniku II część A. w załączniku II część A lub 
przywiezionych do nich.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Towary przywożone uznaje się za 
pochodzące z państw trzecich zgodnie 
z regułami dotyczącymi 
niepreferencyjnego pochodzenia towarów 
określonymi w art. 59 rozporządzenia (UE) 
nr 952/2013.

4. Towary przywożone uznaje się za 
pochodzące z państw trzecich zgodnie 
z regułami dotyczącymi 
niepreferencyjnego pochodzenia towarów 
określonymi w art. 59 rozporządzenia (UE) 
nr 952/2013. Wartości domyślne mające 
zastosowanie na mocy art. 7 ust. 2 i 
załącznika III do niniejszego 
rozporządzenia stosuje się w oparciu o 
kraj, w którym miały miejsce emisje, 
niezależnie od pochodzenia 
importowanych towarów.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Obowiązek regulacyjny i 
obciążenie regulacyjne netto nałożone w 
państwie, z którego pochodzą towary, są 
podobne lub równoważne do tych 
nałożonych w ramach EU ETS.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo lub terytorium trzecie 
zawarło z Unią umowę zobowiązującą do 

a) dane państwo lub terytorium trzecie 
zawarło z Unią umowę zobowiązującą do 
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stosowania prawa Unii w dziedzinie 
energii elektrycznej, w tym przepisów 
dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, a także innych przepisów 
w dziedzinie energii, środowiska 
i konkurencji;

stosowania prawa Unii w dziedzinie 
energii elektrycznej, w tym przepisów 
dotyczących polityki efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii, a także innych przepisów 
w dziedzinie energii, środowiska 
i konkurencji;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prawo krajowe tego państwa lub 
terytorium trzeciego wdraża główne 
przepisy prawodawstwa Unii dotyczącego 
rynku energii elektrycznej, w tym 
w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii i łączenia rynków energii 
elektrycznej;

b) prawo krajowe tego państwa lub 
terytorium trzeciego wdraża główne 
przepisy prawodawstwa Unii dotyczącego 
rynku energii elektrycznej, w tym 
w zakresie polityki efektywności 
energetycznej, rozwoju odnawialnych 
źródeł energii i łączenia rynków energii 
elektrycznej;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane państwo lub terytorium trzecie 
przedłożyło Komisji plan działania 
zawierający harmonogram przyjęcia 
środków mających na celu spełnienie 
warunków określonych w lit. d) i e);

c) dane państwo lub terytorium trzecie 
przedłożyło Komisji publicznie dostępny i 
możliwy do zweryfikowania plan działania 
zawierający harmonogram przyjęcia 
środków mających na celu spełnienie 
warunków określonych w lit. d) i e);

Poprawka 39

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

d) dane państwo lub terytorium trzecie 
zobowiązało się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
i w związku z tym oficjalnie sformułowało 
i przekazało, w stosownych przypadkach, 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
długoterminową strategię rozwoju 
niskoemisyjnego do 2050 r. dostosowaną 
do tego celu, oraz wprowadziło to 
zobowiązanie do swojego ustawodawstwa 
krajowego;

d) dane państwo lub terytorium trzecie 
zobowiązało się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
i w związku z tym oficjalnie sformułowało 
i przekazało, w stosownych przypadkach, 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
długoterminową strategię rozwoju 
niskoemisyjnego do 2050 r. dostosowaną 
do tego celu, oraz wiarygodnie i skutecznie 
wprowadziło to zobowiązanie do swojego 
ustawodawstwa krajowego;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dane państwo lub terytorium trzecie 
wprowadziło skuteczne systemy 
zapobiegające pośredniemu przywozowi 
energii elektrycznej do Unii z innych 
państw trzecich niespełniających 
wymogów określonych w lit. a)–e).

f) dane państwo lub terytorium trzecie 
wprowadziło oraz stosuje solidne i 
skuteczne systemy zapobiegające 
pośredniemu przywozowi energii 
elektrycznej do Unii z innych państw 
trzecich niespełniających wymogów 
określonych w lit. a)–e).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli Komisja ma powody, aby 
uznać, że to państwo lub terytorium nie 
wykazało wystarczających postępów 
w spełnianiu jednego z wymogów 
wymienionych w ust. 7 lit. a)–f) lub jeżeli 
podjęło ono działania niezgodne z celami 
określonymi w unijnych przepisach 
dotyczących klimatu i środowiska;

a) jeżeli Komisja ma powody, aby 
uznać, że to państwo lub terytorium nie 
udowodniło wystarczających postępów 
w spełnianiu jednego z wymogów 
wymienionych w ust. 7 lit. a)–f) lub jeżeli 
podjęło ono wszelkiego rodzaju działania 
niezgodne z celami określonymi 
w unijnych przepisach dotyczących 
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klimatu i środowiska;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Unia może zawierać umowy 
z państwami trzecimi w celu 
uwzględnienia obowiązujących w tych 
państwach mechanizmów ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych przy 
stosowaniu art. 9.

12. Unia może nadać priorytet 
zawieraniu umów z państwami trzecimi 
w celu uwzględnienia obowiązujących 
w tych państwach mechanizmów ustalania 
opłat za emisję gazów cieplarnianych przy 
stosowaniu art. 9. Umowy te nie mogą 
prowadzić do nieuzasadnionego 
preferencyjnego traktowania przywozu z 
państw trzecich w odniesieniu do 
certyfikatów CBAM, które mają zostać 
przekazane do umorzenia, i nie mogą 
uwzględniać żadnych mechanizmów 
ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych, które uznaje się za 
praktyki zmierzające do obejścia 
przepisów w rozumieniu art. 27.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Unia może stosować podejścia 
uzupełniające względem CBAM w drodze 
współpracy i dialogu z państwami trzecimi 
w celu zawarcia umów w sprawie 
otwartych, wielostronnych i opartych na 
współpracy podejść do przeciwdziałania 
ucieczce emisji i osiągnięcia dużego 
obniżenia emisyjności sektorów 
energochłonnych, w tym za pomocą 
polityki pozacenowej.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – podpunkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „właściwy organ” oznacza organ 
wyznaczony przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z art. 11 niniejszego 
rozporządzenia;

(11) „właściwy organ” oznacza organ 
CBAM ustanowiony na szczeblu Unii oraz 
organ krajowy wyznaczony przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z art. 11;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – podpunkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia 
zużywanych w procesach produkcji 
towarów.

(28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje gazów cieplarnianych pochodzące 
z procesów wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia 
zużywanych w procesach produkcji 
towarów.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) całkowitą ilość poszczególnych 
rodzajów towarów lub udział tych 
towarów w produktach z nich 
przetworzonych, zgodnie z lit. a) 
niniejszego ustępu, wywiezionych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok 
składania deklaracji, wyrażone 
w megawatogodzinach w przypadku 
energii elektrycznej i w tonach 
w przypadku innych towarów;
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kopię sprawozdania z weryfikacji 
wydanego przez weryfikatora zgodnie z 
art. 8 i załącznikiem V.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wielkość emisji wbudowanych 
związanych z przywożoną energią 
elektryczną ustala się przez odniesienie do 
wartości domyślnych zgodnie z metodą 
określoną w załączniku III pkt 4.2, chyba 
że upoważniony zgłaszający zdecyduje się 
ustalić wielkość emisji wbudowanych na 
podstawie rzeczywistych emisji zgodnie 
z pkt 5 tego załącznika.

3. Wielkość emisji wbudowanych 
związanych z przywożoną energią 
elektryczną ustala się przez odniesienie do 
wartości domyślnych zgodnie z metodą 
określoną w załączniku III pkt 4.2 lub do 
wielkości emisji wbudowanych na 
podstawie rzeczywistych emisji zgodnie 
z pkt 5 tego załącznika.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Emisje wbudowane ustala się dla 
towarów wywożonych do Unii, chyba że 
zastosowanie ma art. 27 ust. 5 lit. c).

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry informacji wymaganych do 
obliczenia emisji wbudowanych zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku 
IV. Rejestry te muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić 
weryfikatorom akredytowanym zgodnie 
z art. 18 zweryfikowanie wielkości emisji 
wbudowanych zgodnie z art. 8 
i załącznikiem V oraz aby umożliwić 
właściwemu organowi dokonanie 
przeglądu deklaracji CBAM zgodnie 
z art. 19 ust. 1.

4. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry informacji wymaganych do 
obliczenia emisji wbudowanych zgodnie 
z wymogami określonymi w załączniku 
IV. Rejestry te muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić 
weryfikatorom akredytowanym zgodnie 
z art. 18 zweryfikowanie wielkości emisji 
wbudowanych zgodnie z art. 8 
i załącznikiem V oraz aby umożliwić 
organowi CBAM oraz właściwemu 
organowi krajowemu dokonanie przeglądu 
deklaracji CBAM zgodnie z art. 19 ust. 1.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje te rejestry informacji, 
o których mowa w ust. 4, w tym 
sprawozdanie weryfikatora, do końca 
czwartego roku po roku, w którym złożono 
lub w którym należało złożyć deklarację 
CBAM.

5. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje te rejestry informacji, 
o których mowa w ust. 4, w tym 
sprawozdanie weryfikatora, do końca 
czwartego roku po roku, w którym złożono 
lub w którym należało złożyć deklarację 
CBAM. Rejestry te muszą być 
wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić 
akredytowanym weryfikatorom 
zweryfikowanie wielkości emisji 
wbudowanych zgodnie z art. 8 oraz aby 
umożliwić organowi CBAM oraz 
właściwemu organowi krajowemu 
przeprowadzenie przeglądu deklaracji 
CBAM zgodnie z art. 19 ust. 1. Rejestry te 
przechowuje się przez okres, w którym 
organ CBAM oraz właściwy organ 
krajowy mogą przeprowadzać przegląd 
deklaracji CBAM, o którym mowa w art. 
19 ust. 1.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych 
dotyczących szczegółowych przepisów 
w odniesieniu do elementów metod 
obliczeniowych określonych w załączniku 
III, w tym w zakresie określania granic 
systemowych procesów produkcji, 
współczynników emisji, ustalanych dla 
konkretnych instalacji wartości 
rzeczywistych emisji i wartości 
domyślnych oraz ich stosowania 
w odniesieniu do poszczególnych 
towarów, a także określania metod 
zapewnienia wiarygodności danych, na 
podstawie których ustala się wartości 
domyślne, w tym poziomu szczegółowości 
i weryfikacji danych. W stosownych 
przypadkach akty te przewidują możliwość 
dostosowania wartości domyślnych do 
poszczególnych obszarów, regionów lub 
państw w celu uwzględnienia szczególnych 
obiektywnych czynników, takich jak 
geografia, zasoby naturalne, warunki 
rynkowe, główne źródła energii lub 
procesy przemysłowe. Podstawę tych 
aktów wykonawczych stanowią 
obowiązujące przepisy w zakresie 
weryfikacji danych dotyczących emisji 
i działalności w odniesieniu do instalacji 
objętych dyrektywą 2003/87/WE, 
w szczególności rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2018/2067.

6. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje szczegółowe 
przepisy w odniesieniu do elementów 
metod obliczeniowych określonych 
w załączniku III, w tym w zakresie 
określania granic systemowych procesów 
produkcji, współczynników emisji, 
ustalanych dla konkretnych instalacji 
wartości rzeczywistych emisji i krajowych 
wartości domyślnych dla poszczególnych 
towarów w załączniku I, a także określania 
metod zapewnienia wiarygodności danych, 
na podstawie których ustala się rzeczywiste 
emisje i wartości domyślne, w tym 
poziomu szczegółowości i weryfikacji 
danych. Przed przyjęciem tych aktów 
wykonawczych Komisja przeprowadza 
konsultacje publiczne z eksporterami, 
importerami, rządami państw trzecich i 
innymi zainteresowanymi stronami. 
W stosownych przypadkach akty te 
przewidują możliwość dostosowania 
wartości domyślnych do poszczególnych 
obszarów, regionów lub państw w celu 
uwzględnienia szczególnych obiektywnych 
czynników, takich jak geografia, zasoby 
naturalne, warunki rynkowe, główne źródła 
energii lub procesy przemysłowe. 
Podstawę tych aktów wykonawczych 
stanowią obowiązujące przepisy w zakresie 
weryfikacji danych dotyczących emisji 
i działalności w odniesieniu do instalacji 
objętych dyrektywą 2003/87/WE, 
w szczególności rozporządzenie 
wykonawcze (UE) 2018/2067.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby całkowita wielkość emisji 
wbudowanych zadeklarowana w deklaracji 
CBAM złożonej zgodnie z art. 6 została 
zweryfikowana przez weryfikatora 
akredytowanego zgodnie z art. 18 
w oparciu o zasady weryfikacji określone 
w załączniku V.

1. Upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby całkowita wielkość emisji 
wbudowanych zadeklarowana w deklaracji 
CBAM złożonej zgodnie z art. 6, jak 
również metodologia oraz dane i 
dokumenty uzupełniające zostały 
zweryfikowane przez weryfikatora 
akredytowanego zgodnie z art. 18 
w oparciu o zasady weryfikacji określone 
w załączniku V. Organ CBAM oraz 
właściwy organ krajowy są upoważnione 
do weryfikacji zgodności ze stanem 
faktycznym informacji zawartych w 
deklaracji CBAM.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku emisji wbudowanych 
związanych z towarami wyprodukowanymi 
w zarejestrowanych instalacjach 
w państwie trzecim zgodnie z art. 10 
upoważniony zgłaszający może podjąć 
decyzję o wykorzystaniu zweryfikowanych 
informacji ujawnionych mu zgodnie 
z art. 10 ust. 7 w celu wypełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

2. W przypadku emisji wbudowanych 
związanych z towarami wyprodukowanymi 
w zarejestrowanych instalacjach 
w państwie trzecim zgodnie z art. 10 
upoważniony zgłaszający wykorzystuje 
zweryfikowane informacje ujawnione 
publicznie zgodnie z art. 10 w celu 
wypełnienia obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących zasad 
weryfikacji, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do możliwości odstąpienia 
od obowiązku wizyty weryfikatora 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących zasad 
weryfikacji, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do określenia progów 
pozwalających stwierdzić, czy 
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w instalacji, w której produkowane są 
odnośne towary, oraz obowiązku 
określenia progów pozwalających 
stwierdzić, czy nieprawidłowości lub 
niezgodności są istotne, a także 
w odniesieniu do dokumentacji 
uzupełniającej wymaganej do sporządzenia 
sprawozdania z weryfikacji.

niezgodności są istotne, a także 
w odniesieniu do dokumentacji 
uzupełniającej wymaganej do sporządzenia 
sprawozdania z weryfikacji. Przepisy tych 
aktów wykonawczych są równoważne z 
przepisami zawartymi w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji 2018/20671a.

__________________
1a Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. 
w sprawie weryfikacji danych oraz 
akredytacji weryfikatorów na podstawie 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz.U. L 334 
z 31.12.2018, s. 94). 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 
przez niezależną osobę, wymaganych do 
wykazania, że zadeklarowane emisje 
wbudowane podlegały opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
rekompensaty z tytułu wywozu.

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 
zgodnie z art. 8 ust. 1 dotyczącym 
weryfikacji emisji wbudowanych przez 
akredytowanego weryfikatora zgodnie z 
art. 18. Akredytowany weryfikator ma 
obowiązek wykazania, że zadeklarowane 
emisje wbudowane podlegały opłacie za 
emisję gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów na mocy przepisów 
obowiązujących w państwie trzecim, 
opłata za emisję gazów cieplarnianych 
została faktycznie uiszczona oraz że opłata 
za emisję gazów cieplarnianych nie 
podlegała rabatowi eksportowemu ani 
żadnej innej formie rekompensaty z tytułu 
wywozu.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje rejestry, o których mowa 
w ust. 2, do końca czwartego roku po roku, 
w którym złożono lub w którym należało 
złożyć deklarację CBAM.

3. Upoważniony zgłaszający 
przechowuje rejestry, o których mowa 
w ust. 2, do końca piątego roku po roku, 
w którym złożono lub w którym należało 
złożyć deklarację CBAM.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do uiszczenia opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia Komisja może podjąć decyzję 
o odrzuceniu wniosku o zmniejszenie 
liczby certyfikatów CBAM, które mają 
zostać przekazane do umorzenia.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek operatora instalacji 
znajdującej się w państwie trzecim 
Komisja rejestruje informacje dotyczące 
tego operatora i jego instalacji 
w centralnej bazie danych, o której mowa 
w art. 14 ust. 4.

1. Komisja rejestruje informacje 
dotyczące operatorów instalacji 
znajdujących się w państwach trzecich 
oraz ich instalacji w centralnej, publicznej 
bazie danych, o której mowa w art. 14 
ust. 4.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wniosek o rejestrację, o którym 2. Wniosek o rejestrację, o którym 
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mowa w ust. 1, zawiera następujące 
informacje, które mają zostać umieszczone 
w bazie danych po dokonaniu rejestracji:

mowa w ust. 1, zawiera następujące 
informacje, które mają zostać umieszczone 
w publicznej bazie danych po dokonaniu 
rejestracji:

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) emisje wbudowane operatora.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przedstawienia kopii sprawozdania 
z weryfikacji wydanego przez weryfikatora 
zgodnie z art. 8 i załącznikiem V;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przechowywania kopii 
sprawozdania weryfikatora, a także 
prowadzenia rejestru informacji 
wymaganych do obliczenia wielkości 
emisji wbudowanych związanych 
z towarami zgodnie z załącznikiem IV 
przez cztery lata po przeprowadzeniu 
weryfikacji.

c) przechowywania kopii 
sprawozdania weryfikatora, a także 
prowadzenia rejestru informacji 
wymaganych do obliczenia wielkości 
emisji wbudowanych związanych 
z towarami zgodnie z załącznikiem IV 
przez pięć lat po przeprowadzeniu 
weryfikacji.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Operator instalacji spełnia wymóg 
określony w ust. 5 do dnia 31 stycznia 
następnego roku.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 
lit. c), muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić weryfikację 
zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić 
wszelkiemu właściwemu organowi 
dokonanie, zgodnie z art. 19 ust. 1, 
przeglądu deklaracji CBAM złożonej przez 
upoważnionego zgłaszającego, któremu 
ujawniono odpowiednie informacje 
zgodnie z ust. 8.

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 
lit. c), muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić weryfikację 
zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić 
organowi CBAM lub wszelkiemu 
właściwemu organowi krajowemu 
weryfikację oraz dokonanie, zgodnie 
z art. 19 ust. 1, przeglądu deklaracji 
CBAM złożonej przez upoważnionego 
zgłaszającego, któremu ujawniono 
odpowiednie informacje zgodnie z ust. 8.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Operator instalacji może ujawnić 
upoważnionemu zgłaszającemu 
informacje dotyczące weryfikacji emisji 
wbudowanych, o których mowa w ust. 5. 
Upoważniony zgłaszający jest uprawniony 
do skorzystania z ujawnionych mu 
informacji w celu wypełnienia obowiązku, 
o którym mowa w art. 8.

7. Upoważniony zgłaszający jest 
uprawniony do skorzystania z 
informacji na temat emisji wbudowanych 
operatora instalacji zarejestrowanego w 
centralnej, publicznej bazie danych, o 
której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, 
w celu wypełnienia obowiązku, o którym 
mowa w art. 8.
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Operator może w każdej chwili 
wystąpić o wyrejestrowanie go z bazy 
danych.

8. Operator może wystąpić 
o wyrejestrowanie go z bazy danych po 
upływie 10 lat od daty zarejestrowania go 
w bazie danych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy Organ CBAM

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy Powołanie organu CBAM

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ do wypełniania 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia i powiadamia o tym fakcie 
Komisję.

W celu stosowania niniejszego 
rozporządzenia i zarządzania nim tworzy 
się centralny organ CBAM na szczeblu 
Unii.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udostępnia pozostałym państwom 
członkowskim wykaz wszystkich 
właściwych organów i publikuje tę 
informację w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ krajowy do wypełniania 
obowiązków i współpracy z organem 
CBAM na podstawie niniejszego 
rozporządzenia oraz powiadamia o tym 
fakcie organ CBAM.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja udostępnia pozostałym państwom 
członkowskim wykaz wszystkich 
właściwych organów i publikuje tę 
informację w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy wymieniały ze sobą 
wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków.

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy krajowe wymieniały 
ze sobą wszelkie informacje 
o podstawowym znaczeniu lub właściwe 
dla wykonywania ich funkcji 
i obowiązków za pośrednictwem 
ustanowionej sieci, za którą 
odpowiedzialność ponosi organ CBAM.

Poprawka 74
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Właściwe organy krajowe

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wspiera właściwe organy 
w wypełnianiu ich obowiązków 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
i koordynuje ich działania.

Organ CBAM jest wspierany przez 
właściwe organy krajowe w wypełnianiu 
jego obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia i koordynuje 
ich działania. Organ CBAM ustanawia 
jasne i uproszczone zasady i procedury.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy krajowe zapewniają 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, 
doradztwo techniczne i pomoc w celu 
ułatwienia im dostosowania się do 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie informacje uzyskane przez 
właściwe organy podczas wykonywania 
przez nie swoich obowiązków, mające 

Wszelkie informacje uzyskane przez organ 
CBAM i właściwe organy krajowe podczas 
wykonywania przez nie ich obowiązków, 
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z natury charakter poufny lub dostarczone 
na zasadzie poufności, są objęte 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Właściwe organy nie 
ujawniają takich informacji bez wyraźnego 
pozwolenia osoby lub organu, które ich 
udzieliły. Informacje te mogą być 
udostępniane organom celnym, Komisji 
i Prokuraturze Europejskiej i są 
przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

mające z natury charakter poufny lub 
dostarczone na zasadzie poufności, są 
objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Organ CBAM lub właściwy 
organ krajowy nie ujawniają takich 
informacji bez wyraźnego pozwolenia 
osoby lub organu, które ich udzieliły. 
Informacje te mogą być udostępniane 
organom celnym, Komisji i Prokuraturze 
Europejskiej i są przetwarzane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Rady (WE) 
nr 515/97.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe rejestry i centralna baza danych Rejestr CBAM

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego ustanawia krajowy rejestr 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim w formie 
standaryzowanej elektronicznej bazy 
danych, zawierający dane dotyczące 
certyfikatów CBAM tych zgłaszających, 
oraz zapewnia poufność zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 13.

1. Organ CBAM ustanawia rejestr 
CBAM do celów realizacji procesów 
związanych z certyfikatami CBAM 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
22–24.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Baza danych, o której mowa 
w ust. 1, zawiera zestawienia wraz 
z informacjami na temat każdego 
upoważnionego zgłaszającego, 
w szczególności:

2. Rejestr CBAM zawiera bazę 
danych, w której znajdują się informacje o 
każdym upoważnionym zgłaszającym, w 
szczególności:

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) liczbę, cenę sprzedaży, datę 
zakupu, datę umorzenia lub datę odkupu 
lub datę anulowania przez właściwy organ 
certyfikatów CBAM w odniesieniu do 
każdego upoważnionego zgłaszającego.

d) liczbę, cenę sprzedaży, datę 
zakupu, datę certyfikatów CBAM 
będących w posiadaniu każdego 
upoważnionego zgłaszającego.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje zawarte w bazie danych, 
o których mowa w ust. 2, są poufne.

3. Informacje zawarte w bazie danych, 
o których mowa w ust. 2, są podawane do 
wiadomości publicznej, chyba że 
dowiedziono, iż stanowią one poufne 
informacje handlowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami unijnymi. 
Informacje poufne obejmują miarodajne 
streszczenia niemające poufnego 
charakteru. Informacje równoważne z 
informacjami podawanymi do wiadomości 
publicznej w odniesieniu do procedur 
unijnych zgodnie z centralną bazą danych 
dotyczącą EU ETS są udostępniane 
publicznie.
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia publicznie 
dostępną centralną bazę danych 
zawierającą imiona i nazwiska/nazwy, 
adresy i dane kontaktowe operatorów 
instalacji oraz informacje na temat 
lokalizacji instalacji w państwach trzecich 
zgodnie z art. 10 ust. 2. Operator może 
odmówić publicznego udostępnienia 
swojego imienia i nazwiska lub swojej 
nazwy, adresu i danych kontaktowych.

4. Organ CBAM ustanawia publicznie 
dostępną centralną bazę danych 
zawierającą imiona i nazwiska/nazwy, 
adresy, dane kontaktowe operatorów 
instalacji, informacje na temat lokalizacji 
instalacji w państwach trzecich oraz ich 
emisji wbudowanych zgodnie z art. 10 
ust. 2.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja pełni funkcję centralnego 
administratora w celu prowadzenia 
niezależnego dziennika transakcji 
rejestrującego zakup certyfikatów CBAM, 
ich posiadanie, umorzenie, odkup 
i anulowanie oraz zapewnienia koordynacji 
rejestrów krajowych.

1. Organ CBAM pełni funkcję 
centralnego administratora w celu 
prowadzenia niezależnego dziennika 
transakcji rejestrującego zakup 
certyfikatów CBAM, ich posiadanie, 
umorzenie, odkup i anulowanie oraz 
zapewnienia koordynacji rejestrów 
krajowych.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w wyniku kontroli 
przeprowadzonych na podstawie ust. 2 
stwierdzone zostaną nieprawidłowości, 
Komisja powiadamia zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie 
o konieczności przeprowadzenia dalszego 

3. Jeżeli w wyniku kontroli 
przeprowadzonych na podstawie ust. 2 
stwierdzone zostaną nieprawidłowości, 
Komisja powiadamia zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie 
o konieczności przeprowadzenia dalszego 
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dochodzenia w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości.

dochodzenia w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
Stwierdzone nieprawidłowości są 
eliminowane najpóźniej w ciągu jednego 
miesiąca od dnia, w którym zostały 
stwierdzone, a w stosownych przypadkach 
stosuje się kary zgodnie z art. 26. 

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunki w rejestrach krajowych Rachunki w rejestrze CBAM

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ nadaje każdemu 
upoważnionemu zgłaszającemu 
niepowtarzalny numer rachunku CBAM.

1. Organ CBAM nadaje każdemu 
upoważnionemu zgłaszającemu 
niepowtarzalny numer rachunku CBAM.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy upoważniony zgłaszający 
uzyskuje dostęp do swojego rachunku 
w rejestrze.

2. Każdy upoważniony zgłaszający 
uzyskuje dostęp do swojego rachunku 
w rejestrze CBAM w celu wypełnienia 
obowiązków zgodnie z art. 10.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ uruchamia 
rachunek niezwłocznie po udzieleniu 
upoważnienia, o którym mowa w art. 17 
ust. 1, i powiadamia o tym fakcie 
upoważnionego zgłaszającego.

3. Organ CBAM uruchamia rachunek 
w chwili udzielenia upoważnienia 
i powiadamia o tym fakcie upoważnionego 
zgłaszającego.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy upoważniony 
zgłaszający zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej lub jego 
upoważnienie zostało cofnięte, właściwy 
organ zamyka rachunek tego 
zgłaszającego.

4. W przypadku gdy upoważniony 
zgłaszający zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej lub 
upoważnienie CBAM zostało cofnięte, 
organ CBAM zamyka rachunek tego 
zgłaszającego.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja, na mocy aktów 
wykonawczych, ustanawia procedury 
dotyczące zarządzania rachunkami 
rejestru CBAM. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy udzielają 1. Właściwe organy krajowe udzielają 
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upoważnienia zgłaszającemu, który złożył 
wniosek o udzielenie upoważnienia 
zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile spełnione są 
następujące warunki:

upoważnienia zgłaszającemu, który złożył 
wniosek o udzielenie upoważnienia 
zgodnie z art. 5 ust. 1, o ile spełnione są 
następujące warunki:

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zgłaszający nie dopuścił się 
poważnego naruszenia ani nie dopuszczał 
się powtarzających się naruszeń przepisów 
prawa celnego, przepisów podatkowych 
i przepisów dotyczących nadużyć na 
rynku, ani też nie był notowany za 
poważne przestępstwa związane z jego 
działalnością gospodarczą w ciągu pięciu 
lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

a) zgłaszający ani operatorzy 
instalacji znajdujących się w państwach 
trzecich, od których zgłaszający pozyskują 
towary, nie dopuścili się poważnego 
naruszenia ani nie dopuszczali się 
powtarzających się naruszeń przepisów 
prawa celnego, obchodzenia ceł 
antydumpingowych lub wyrównawczych, 
przepisów podatkowych i przepisów 
dotyczących nadużyć na rynku, ani też nie 
byli notowani za poważne przestępstwa 
związane z ich działalnością gospodarczą 
w ciągu pięciu lat poprzedzających rok 
złożenia wniosku;

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zgłaszający nie dopuszczał się 
wielokrotnego nieprzestrzegania 
obowiązków wynikających z CBAM 
zgodnie z art. 26 i nie brał udziału w 
praktykach obchodzenia prawa, o których 
mowa w art. 27;

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ uzna, że 
warunki wymienione w ust. 1 nie są 
spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie 
przedstawił informacji wymienionych 
w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu.

2. Jeżeli właściwy organ krajowy 
uzna, że warunki wymienione w ust. 1 nie 
są spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie 
przedstawił informacji wymienionych 
w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ odmówi 
udzielenia upoważnienia zgłaszającemu, 
zgłaszający składający wniosek 
o udzielenie upoważnienia może, przed 
wniesieniem odwołania, zgłosić sprzeciw 
zgodnie z prawem krajowym wobec tej 
odmowy do właściwego organu, który 
poleca krajowemu administratorowi, aby 
otworzył rachunek, albo podtrzymuje 
odmowę, wydając uzasadnioną decyzję, 
z zastrzeżeniem wymogów prawa 
krajowego, które służą zasadnemu celowi 
zgodnemu z niniejszym rozporządzeniem i 
są proporcjonalne.

3. Jeżeli właściwy organ krajowy 
odmówi udzielenia upoważnienia 
zgłaszającemu, zgłaszający składający 
wniosek o udzielenie upoważnienia może, 
przed wniesieniem odwołania, zgłosić 
sprzeciw zgodnie z prawem krajowym 
wobec tej odmowy do właściwego organu, 
który poleca krajowemu administratorowi, 
aby otworzył rachunek, albo podtrzymuje 
odmowę, wydając uzasadnioną decyzję, 
z zastrzeżeniem wymogów prawa 
krajowego, które służą zasadnemu celowi 
zgodnemu z niniejszym rozporządzeniem i 
są proporcjonalne.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzja właściwego organu 
upoważniająca zgłaszającego zawiera 
następujące informacje:

4. Decyzja właściwego organu 
krajowego upoważniająca zgłaszającego 
zawiera następujące informacje:

Poprawka 98
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) numer rachunku CBAM. c) numer rachunku w rejestrze 
CBAM.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwy organ wymaga 
przedłożenia gwarancji w celu udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu zgodnie 
z ust. 1, jeżeli zgłaszający nie prowadził 
działalności gospodarczej przez okres 
dwóch lat obrotowych poprzedzających 
rok, w którym złożył wniosek zgodnie 
z art. 5 ust. 1.

6. Właściwy organ krajowy wymaga 
przedłożenia gwarancji w celu udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu zgodnie 
z ust. 1, jeżeli zgłaszający nie prowadził 
działalności gospodarczej przez okres 
dwóch lat obrotowych poprzedzających 
rok, w którym złożył wniosek zgodnie 
z art. 5 ust. 1.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ ustala kwotę takiej 
gwarancji na maksymalną, oszacowaną 
przez właściwy organ kwotę 
odpowiadającą wartości certyfikatów 
CBAM, które upoważniony zgłaszający 
musi przekazać do umorzenia zgodnie 
z art. 22.

Właściwy organ krajowy ustala kwotę 
takiej gwarancji na maksymalną, 
oszacowaną przez właściwy organ kwotę 
odpowiadającą wartości certyfikatów 
CBAM, które upoważniony zgłaszający 
musi przekazać do umorzenia zgodnie 
z art. 22.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Gwarancja jest składana w formie 
gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze 
żądanie, przez instytucję finansową 
prowadzącą działalność w Unii lub 
w formie innej gwarancji zapewniającej 
równoważne zabezpieczenie. Jeżeli 
właściwy organ stwierdzi, że złożona 
gwarancja nie zapewnia w ogóle pokrycia 
kwoty zobowiązań w zakresie CBAM lub 
nie zapewnia już jej pokrycia w sposób 
pewny lub wystarczający, żąda on od 
upoważnionego zgłaszającego złożenia 
dodatkowej gwarancji lub zastąpienia 
pierwotnej gwarancji nową gwarancją, 
według własnego wyboru.

7. Gwarancja jest składana w formie 
gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze 
żądanie, przez instytucję finansową 
prowadzącą działalność w Unii lub 
w formie innej gwarancji zapewniającej 
równoważne zabezpieczenie. Jeżeli 
właściwy organ krajowy stwierdzi, że 
złożona gwarancja nie zapewnia w ogóle 
pokrycia kwoty zobowiązań w zakresie 
CBAM lub nie zapewnia już jej pokrycia 
w sposób pewny lub wystarczający, żąda 
on od upoważnionego zgłaszającego 
złożenia dodatkowej gwarancji lub 
zastąpienia pierwotnej gwarancji nową 
gwarancją, według własnego wyboru.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Właściwy organ zwalnia gwarancję 
niezwłocznie po dniu 31 maja drugiego 
roku, w którym upoważniony zgłaszający 
przekazał do umorzenia certyfikaty CBAM 
zgodnie z art. 22.

8. Właściwy organ krajowy zwalnia 
gwarancję po tym, jak upoważniony 
zgłaszający przekazał do umorzenia 
certyfikaty CBAM zgodnie z art. 22, oraz 
po zweryfikowaniu zgodnie z art. 8 
deklaracji CBAM złożonej zgodnie z art. 
6.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Organ CBAM może sprawdzać 
dokładność i kompletność informacji 
podanych przez wnioskodawcę zgodnie z 
art. 5 ust. 3 oraz istnienie, autentyczność, 
dokładność i ważność wszelkich 
dokumentów uzupełniających. Kontrole 
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takie mogą być przeprowadzane w 
siedzibie wnioskodawcy.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Właściwy organ cofa upoważnienie 
zgłaszającego, który nie spełnia już 
warunków określonych w ust. 1 lub który 
nie współpracuje z tym organem.

9. Właściwy organ krajowy cofa 
upoważnienie zgłaszającego, który nie 
spełnia już warunków określonych w ust. 1 
lub który nie współpracuje z tym organem.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje szczegółowe 
ustalenia dotyczące stosowania kryteriów, 
o których mowa w ust. 1, oraz gwarancji, 
o których mowa w ust. 6. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
29 ust. 2.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do akredytacji, 
o której mowa w ust. 2, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 28, 
określających warunki kontroli 
prowadzonej przez akredytowanych 
weryfikatorów oraz nadzoru nad nimi, 

skreśla się
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cofnięcia akredytacji oraz wzajemnego 
uznawania i wzajemnej oceny jednostek 
akredytujących.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ może dokonać 
przeglądu deklaracji CBAM w okresie 
kończącym się w czwartym roku po roku, 
w którym należało złożyć daną deklarację. 
Przegląd może polegać na sprawdzeniu 
informacji podanych w deklaracji CBAM 
na podstawie informacji przekazanych 
przez organy celne zgodnie z art. 25 ust. 2 
oraz innych odpowiednich dowodów, 
a także na podstawie ewentualnego audytu, 
który zostanie uznany za konieczny, w tym 
w siedzibie upoważnionego zgłaszającego.

1. Organ CBAM i właściwy organ 
krajowy mogą dokonać przeglądu 
deklaracji CBAM w okresie kończącym się 
w piątym roku po roku, w którym należało 
złożyć daną deklarację. Przegląd może 
polegać na sprawdzeniu informacji 
podanych w deklaracji CBAM na 
podstawie informacji przekazanych przez 
organy celne zgodnie z art. 25 ust. 2 oraz 
innych odpowiednich dowodów, a także na 
podstawie ewentualnego audytu, który 
zostanie uznany za konieczny, w tym 
w siedzibie upoważnionego zgłaszającego.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy deklaracja 
CBAM zgodnie z art. 6 nie została złożona, 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym upoważniony zgłaszający ma 
siedzibę, ocenia zobowiązania w zakresie 
CBAM tego zgłaszającego na podstawie 
posiadanych informacji i oblicza całkowitą 
liczbę certyfikatów CBAM należnych 
najpóźniej do dnia 31 grudnia czwartego 
roku następującego po roku, w którym 
należało złożyć deklarację CBAM.

2. W przypadku gdy deklaracja 
CBAM zgodnie z art. 6 nie została złożona, 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
w którym upoważniony zgłaszający ma 
siedzibę, ocenia zobowiązania w zakresie 
CBAM tego zgłaszającego na podstawie 
posiadanych informacji i oblicza całkowitą 
liczbę certyfikatów CBAM należnych 
najpóźniej do dnia 31 grudnia piątego roku 
następującego po roku, w którym należało 
złożyć deklarację CBAM.
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ zapewnia, aby 
każdemu certyfikatowi CBAM nadano 
jednostkowy kod identyfikacyjny 
w momencie utworzenia certyfikatu, 
i rejestruje taki jednostkowy kod 
identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży 
certyfikatu w krajowym rejestrze na 
rachunku upoważnionego zgłaszającego 
dokonującego zakupu tego certyfikatu.

2. Właściwy organ zapewnia, aby 
każdemu certyfikatowi CBAM nadano 
jednostkowy kod identyfikacyjny 
w momencie utworzenia certyfikatu, 
i rejestruje taki jednostkowy kod 
identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży 
certyfikatu w rejestrze CBAM na rachunku 
upoważnionego zgłaszającego 
dokonującego zakupu tego certyfikatu.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
upoważniony zgłaszający przekazuje 
właściwemu organowi do umorzenia 
certyfikaty CBAM w liczbie 
odpowiadającej emisjom wbudowanym 
zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 
lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok, 
w którym dokonuje się umorzenia.

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
upoważniony zgłaszający przekazuje 
właściwemu organowi do umorzenia 
certyfikaty CBAM w liczbie 
odpowiadającej emisjom wbudowanym 
zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 
lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok, 
w którym dokonuje się umorzenia. 
Upoważniony zgłaszający identyfikuje 
określone certyfikaty CBAM, które mają 
być umorzone, używając ich 
jednostkowych kodów identyfikacyjnych.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 upoważniony 
zgłaszający zapewnia, aby wymagana 

2. Do celów ust. 1 upoważniony 
zgłaszający zapewnia, aby wymagana 
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liczba certyfikatów CBAM była dostępna 
na jego rachunku w krajowym rejestrze. 
Ponadto upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby liczba certyfikatów CBAM 
na jego rachunku w krajowym rejestrze na 
koniec każdego kwartału odpowiadała co 
najmniej 80 % emisji wbudowanych, 
których wielkość określa się na podstawie 
wartości domyślnych z zastosowaniem 
metod określonych w załączniku III, 
z uwzględnieniem wszystkich towarów 
przywiezionych przez niego od początku 
roku kalendarzowego.

liczba certyfikatów CBAM była dostępna 
na jego rachunku w rejestrze CBAM. 
Ponadto upoważniony zgłaszający 
zapewnia, aby liczba certyfikatów CBAM 
na jego rachunku w krajowym rejestrze na 
koniec każdego kwartału odpowiadała co 
najmniej 80 % emisji wbudowanych, 
których wielkość określa się na podstawie 
wartości domyślnych z zastosowaniem 
metod określonych w załączniku III, 
z uwzględnieniem wszystkich towarów 
przywiezionych przez niego od początku 
roku kalendarzowego. 

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odbiorca powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 3, może złożyć 
odwołanie od decyzji będącej przedmiotem 
powiadomienia. Odbiorcy powiadomienia 
przekazuje się informacje dotyczące 
procedury stosowanej w przypadku 
odwołania.

skreśla się

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego, na wniosek zgłaszającego 
upoważnionego w danym państwie 
członkowskim, odkupuje nadwyżkowe 
certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku 
zgłaszającego w krajowym rejestrze po 
przekazaniu certyfikatów do umorzenia 
zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup 
przedstawia się do dnia 30 czerwca 
każdego roku, w którym certyfikaty 

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego, na wniosek zgłaszającego 
upoważnionego w danym państwie 
członkowskim, odkupuje nadwyżkowe 
certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku 
zgłaszającego w rejestrze CBAM po 
przekazaniu certyfikatów do umorzenia 
zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup 
przedstawia się do dnia 30 czerwca 
każdego roku, w którym certyfikaty 
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CBAM przekazano do umorzenia. CBAM przekazano do umorzenia. 

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Liczbę certyfikatów podlegających 
odkupowi, o którym mowa w ust. 1, 
ogranicza się do jednej trzeciej całkowitej 
liczby certyfikatów CBAM zakupionych 
przez upoważnionego zgłaszającego 
w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Liczbę certyfikatów podlegających 
odkupowi, o którym mowa w ust. 1, 
ogranicza się do jednej trzeciej całkowitej 
liczby certyfikatów CBAM zakupionych 
przez upoważnionego zgłaszającego 
w poprzednim roku kalendarzowym. 
Upoważniony zgłaszający określa 
niepowtarzalne jednostkowe kody 
identyfikacyjne certyfikatów CBAM, które 
mają być odkupione.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Cena odkupu każdego certyfikatu 
CBAM jest równa cenie uiszczonej przez 
upoważnionego zgłaszającego za dany 
certyfikat w czasie zakupu.

3. Cena odkupu każdego certyfikatu 
CBAM jest równa cenie uiszczonej przez 
upoważnionego zgłaszającego za ten 
konkretny certyfikat w czasie zakupu.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca każdego roku 
właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego anuluje wszelkie 
certyfikaty CBAM, które zakupiono 
w roku przed poprzednim rokiem 
kalendarzowym i które pozostają 

Do dnia 30 czerwca każdego roku 
właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego anuluje wszelkie 
certyfikaty CBAM, które zakupiono 
w roku przed poprzednim rokiem 
kalendarzowym i które pozostają 
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w krajowym rejestrze na rachunku 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim.

w rejestrze CBAM na rachunku 
zgłaszających.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Po wszczęciu dochodzenia na 
podstawie art. 27 oraz poinformowaniu 
w odpowiednim czasie państw 
członkowskich Komisja może polecić 
organom celnym podjęcie odpowiednich 
kroków w celu rejestrowania 
przywożonych produktów, tak by można 
było następnie zastosować środki wobec 
tego przywozu od daty takiej rejestracji. 
Przywóz podlega rejestracji na wniosek 
przemysłu Unii, który to wniosek zawiera 
dostateczne dowody uzasadniające takie 
działanie. Przywóz można również poddać 
rejestracji wprowadzonej rozporządzeniem 
Komisji. Takie rozporządzenie określa cel 
tego działania oraz, gdy jest to właściwe, 
szacunkową kwotę ewentualnych 
przyszłych należności. Przywóz nie będzie 
podlegać rejestracji na okres dłuższy niż 
dziewięć miesięcy. Dochodzenie zostaje 
zakończone w ciągu czterech miesięcy.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kary Kary związane z przywozem towarów

Poprawka 119
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Karę, o której mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio do każdego 
upoważnionego zgłaszającego, który w 
terminie określonym w art. 19 ust. 3 nie 
przekazał do umorzenia liczby 
certyfikatów CBAM odpowiadających 
liczbie wskazanej przez Komisję na 
podstawie tego przepisu.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) o prawie danego upoważnionego 
zgłaszającego lub danej osoby do 
odwołania się na podstawie przepisów 
krajowych.

f) o prawie danego upoważnionego 
zgłaszającego lub danej osoby do 
odwołania się.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku powtarzającego się 
niedopełnienia obowiązku przekazania do 
umorzenia szeregu certyfikatów CBAM 
odpowiadających wielkości emisji 
wbudowanych związanych z przywozem 
towarów w roku poprzednim lub w 
przypadku przedstawienia 
nieprawdziwych informacji w deklaracji 
CBAM upoważniony zgłaszający oraz 
wszelkie powiązane z nim podmioty mogą 
zostać automatycznie wyłączone z rejestru 
na okres trzech lat, który rozpoczyna bieg 
od dnia wyłączenia. Poświadczenie 
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odnośnego weryfikatora oraz wszelkich 
powiązanych z nim podmiotów, którzy 
poświadczyli dokładność informacji 
zawartych w deklaracji CBAM, zostaje 
wycofane przez właściwy organ.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oprócz kar, o których mowa 
w ust. 2, państwa członkowskie mogą 
stosować sankcje administracyjne lub 
karne za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących CBAM zgodnie z przepisami 
krajowymi. Takie sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

5. Oprócz kar, o których mowa 
w ust. 2 i 4a, organ CBAM może stosować 
sankcje administracyjne lub karne za 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
CBAM. Takie sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działanie, na 
podstawie istotnych i obiektywnych 
danych, zgodnie z niniejszym artykułem, 
aby rozwiązać problem praktyk 
zmierzających do obejścia przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

1. Komisja, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek państwa członkowskiego, 
podejmuje działanie, na podstawie 
istotnych i obiektywnych danych, zgodnie 
z niniejszym artykułem, aby rozwiązać 
problem praktyk zmierzających do obejścia 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Praktyki zmierzające do obejścia 
przepisów obejmują sytuacje, w których 

2. Praktyki zmierzające do obejścia 
przepisów obejmują w szczególności 
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zmiana struktury handlu związana 
z towarami objętymi zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie ma 
wystarczającej, należytej przyczyny ani 
uzasadnienia ekonomicznego poza 
dążeniem do uniknięcia obowiązków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
i polega na zastąpieniu takich towarów 
produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi, które nie są 
uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I, ale należą do sektora 
objętego zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

sytuacje, w których zmiana struktury 
handlu związana z towarami objętymi 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia nie ma wystarczającej, 
należytej przyczyny ani uzasadnienia 
ekonomicznego poza dążeniem do 
uniknięcia obowiązków określonych 
w niniejszym rozporządzeniu i polega na:

a) zastąpieniu takich towarów 
produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi, które nie są 
uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I, ale należą do sektora 
objętego zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia;
b) przeładunku tych towarów w 
państwach trzecich w celu wyłączenia 
takich towarów z CBAM na mocy art. 2 
ust. 3 lub zapewnienia niższych 
wbudowanych emisji dzięki zastosowaniu 
art. 7 w odniesieniu do wartości 
standardowych (przeładunek);
c) przekierowaniu do Unii sprzedaży 
towarów objętych CBAM o niższych 
poziomach emisji wbudowanych, które 
zostały sprzedane na inne rynki w okresie 
odniesienia, przy jednoczesnym 
przekierowaniu na inne rynki sprzedaży 
towarów objętych CBAM o wyższych 
poziomach emisji wbudowanych, które 
zostały wywiezione do Unii w tym samym 
okresie odniesienia, bez odpowiedniego 
zmniejszenia całkowitych poziomów emisji 
wbudowanych dla towarów objętych 
CBAM danego producenta (przesuwanie 
zasobów);
d) nieznacznej modyfikacji produktu 
w celu objęcia go innym kodem celnym, 
który nie podlega obowiązkom 
wynikającym z niniejszego 
rozporządzenia;
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e) fałszywych deklaracjach 
dotyczących tożsamości producenta 
danego towaru, charakteru danego 
towaru lub procesu produkcji;
f) zastąpieniu tych towarów 
towarami o niższej zawartości węgla niż 
towary normalnie produkowane w 
państwie wywozu, wyłącznie w celu 
wywozu do obszaru celnego Unii, na 
przykład poprzez praktykę przesuwania 
zasobów;

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie lub każda 
strona odczuwająca skutki sytuacji 
opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści 
w związku z takimi sytuacjami może 
powiadomić Komisję, jeżeli – 
w dwumiesięcznym okresie w porównaniu 
do analogicznego okresu w poprzednim 
roku – odnotuje znaczny spadek wielkości 
przywozu towarów objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
i wzrost wielkości przywozu produktów 
nieznacznie zmodyfikowanych, które nie 
są uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I. Komisja stale monitoruje 
wszelkie znaczne zmiany struktury handlu 
towarami i produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi na szczeblu unijnym.

3. Państwo członkowskie lub każda 
strona odczuwająca skutki sytuacji 
opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści 
w związku z takimi sytuacjami może 
powiadomić Komisję, jeżeli w porównaniu 
z okresem odniesienia odnotuje znaczny 
spadek wielkości:

a) przywozu towarów objętych 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia i wzrost wielkości 
przywozu produktów nieznacznie 
zmodyfikowanych, które nie są 
uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I;
b) przywozu towarów objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
wywożonych z jednego lub więcej krajów 
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wywozu oraz wzrost wielkości przywozu 
towarów wywożonych z różnych krajów 
wywozu, jak określono w ust. 2 lit. b);
c) przywozu towarów o wysokiej 
emisji wbudowanej objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, 
wyprodukowanych przez producenta z 
państwa trzeciego, oraz odpowiadający 
mu wzrost wielkości przywozu towarów o 
niskiej emisji wbudowanej 
wyprodukowanych przez tego samego 
producenta zagranicznego, jak określono 
w ust. 2 lit. c).
Komisja stale monitoruje wszelkie 
znaczne zmiany struktury handlu 
towarami na szczeblu unijnym.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę 
odpowiednie dane, sprawozdania 
i statystyki, w tym przekazane przez 
organy celne państw członkowskich – ma 
wystarczające powody, aby sądzić, że w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
występują okoliczności, o których mowa 
w ust. 3, wówczas jest ona upoważniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 28 w celu uzupełnienia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
tak, aby obejmował on produkty 
nieznacznie zmodyfikowane do celów 
przeciwdziałania obchodzeniu przepisów.

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę 
odpowiednie dane, sprawozdania 
i statystyki, w tym przekazane przez 
organy celne państw członkowskich – ma 
wystarczające powody, aby sądzić, że 
występują okoliczności, o których mowa 
w:

a) ust. 2 lit. a), wówczas proponuje 
zmiany zakresu stosowania niniejszego 
rozporządzenia tak, aby obejmował on 
produkty nieznacznie zmodyfikowane do 
celów przeciwdziałania obchodzeniu 
przepisów;
b) ust. 2 lit. b), niezwłocznie zarządza 
rejestrację przywozu i rozpoczyna 
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weryfikację deklaracji CBAM dla 
towarów przywożonych z odpowiednich 
krajów, ze szczególnym uwzględnieniem 
potwierdzenia kraju pochodzenia oraz 
właściwego stosowania wartości 
rzeczywistych i domyślnych zgodnie z art. 
7 i załącznikiem V;
c) ust. 2 lit. c), ustala emisje 
wbudowane dla celów art. 7 na poziomie 
producenta z państwa trzeciego, 
niezależnie od miejsca sprzedaży towarów, 
zamiast ustalać emisje wbudowane tylko 
dla towarów wywożonych do Unii.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dochodzenia wszczyna Komisja, 
na wniosek państwa członkowskiego lub 
każdej zainteresowanej strony, w 
przypadkach gdy wniosek zawiera 
wystarczające dowody dotyczące 
czynników wymienionych w ust. 2. 
Komisja przeprowadza dochodzenie i 
nakłada karę na upoważnionego 
zgłaszającego biorącego udział w 
praktykach obchodzenia prawa. W 
stosownych przypadkach kara ta wiąże się 
także z cofnięciem pozwolenia na przywóz.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Decyzje Komisji dotyczące kar, o 
których mowa w ust. 5a, podlegają 
procedurze odwoławczej.
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Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 28 w celu zwalczania 
praktyk zmierzających do obejścia 
przepisów, niepolegających na 
modyfikowaniu produktów 
uwzględnionych w wykazie towarów 
w załączniku I.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje do celów rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, tak 
aby obejmował on emisje pośrednie 
i towary inne niż towary wymienione 
w załączniku I, oraz opracowuje metody 
obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego.

1. Komisja, po konsultacji 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, gromadzi niezbędne informacje 
do celów rozszerzenia zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia, tak aby 
obejmował on emisje pośrednie, a także 
inne towary narażone na ryzyko ucieczki 
emisji, takie jak tworzywa sztuczne, 
wodór, wyroby gotowe i produkty 
pochodne, oraz opracowuje metody 
obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego. Do dnia 31 grudnia 
2025 r. Komisja przedkłada sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed zakończeniem okresu 2. Przed zakończeniem 
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przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
pośrednie i o towary nieobjęte dotąd 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także 
ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie 
to zawiera również ocenę możliwości 
rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji.

administracyjnego okresu przejściowego, 
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 
r., Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia w okresie przejściowym. 
Sprawozdanie to zawiera w szczególności:

a) ocenę możliwości rozszerzenia 
w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów 
energochłonnych oraz ewentualnej utraty 
rekompensaty kosztów pośrednich 
w systemie EU ETS na mocy art. 10a 
ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE;
b) ocenę wpływu na sektory 
wymienione w załączniku I, aby zapewnić 
odpowiednie uwzględnienie złożonych 
procesów produkcyjnych i głęboko 
zintegrowanych łańcuchów wartości 
poszczególnych sektorów;
c) dogłębną ocenę – opracowaną w 
ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami – możliwości dalszego 
rozszerzenia zakresu załącznika I na 
emisje pośrednie, a także na inne towary 
narażone na ryzyko ucieczki emisji, takie 
jak tworzywa sztuczne, wodór, wyroby 
gotowe i produkty pochodne, oraz 
opracowania metod obliczania emisji 
wbudowanych w oparciu o metody 
oznaczania śladu środowiskowego 
produktu;
d) ocenę wpływu na konkurencyjność 
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przemysłu europejskiego oraz dojrzałość 
nowych technologii, a także na branże 
niższego szczebla – w szczególności 
wpływu na MŚP – wraz z propozycją 
zaradzenia wszelkim negatywnym 
skutkom dla konkurencyjności tych 
użytkowników oraz wszelkim 
ewentualnym nieproporcjonalnym 
obciążeniom administracyjnym;
e) identyfikację możliwych praktyk 
obchodzenia przepisów i oszustw oraz 
zakłóceń w strukturze handlu;
f) ocenę systemu zarządzania.
Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
związane z usługami transportowymi, 
a także o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W stosownych przypadkach do 
sprawozdania Komisji, o którym mowa w 
ust. 2, dołącza się wniosek ustawodawczy 
mający na celu rozszerzenie zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
inne sektory wymienione w załączniku I 
oraz na emisje pośrednie przewidziane w 
ust. 2 lit. c).

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Ustanawia się kompleksowy okres 
przejściowy od dnia 1 stycznia 2027 r. do 
dnia 31 grudnia 2027 r. Komisja 
ustanawia ramy w celu zapewnienia 
zgodności środków stosowanych w tym 
okresie z zasadami WTO.

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przed końcem kompleksowego 
okresu przejściowego, o którym mowa w 
ust. 2b, Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
zawierające jej ocenę pełnego stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to dotyczy w szczególności:
a) wpływu sektorów wymienionych w 
załączniku I na przemysł unijny i 
przemysł przetwórczy, jak również na 
MŚP, oraz ewentualnych dodatkowych 
obciążeń administracyjnych dla MŚP;
b) wpływu CBAM na unijny handel 
towarami wymienionymi w załączniku I 
oraz możliwe praktyki obchodzenia 
przepisów;
c) oceny, czy w krajach wywożących 
te towary do Unii nastąpiła zmiana w 
strukturze handlu towarami 
wymienionymi w załączniku I oraz czy ma 
miejsce przesuwanie zasobów;
d) oceny oddziaływania CBAM na 
emisje z sektorów produkujących towary 
wymienione w załączniku I, w odniesieniu 
zarówno do emisji w Unii, jak i emisji 
związanych z unijnym przywozem tych 
towarów, a także wywozem tych towarów 
do państw trzecich z instalacji państw 
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trzecich eksportujących do Unii;
e) oceny skuteczności 
sprawozdawczości w zakresie emisji w 
deklaracjach CBAM, weryfikacji 
deklaracji CBAM przez weryfikatorów, 
kontroli w państwach trzecich, 
gromadzenia i wykorzystywania danych 
dotyczących rzeczywistych i domyślnych 
emisji, a także spójności danych 
sprawozdawczych dotyczących tego 
samego przywozu wśród różnych 
importerów i państw członkowskich;
f) ryzyka ucieczki emisji na rynkach 
eksportowych i rozwiązań zgodnych z 
zasadami WTO, takich jak mechanizmy 
korekty wywozu, które zrównoważyłyby 
koszty emisji dwutlenku węgla;
g) oceny, w podziale na sektory, czy 
CBAM jest nadal skuteczny i wykonalny 
dla danego sektora, w szczególności dla 
przemysłu wytwórczego zmagającego się z 
poważnymi trudnościami.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Skuteczne wdrażanie CBAM i 
warunkowe stopniowe wycofywanie 
bezpłatnych uprawnień jest stale 
monitorowane. Komisja może rozważyć 
wprowadzenie mechanizmów przeglądu w 
celu odpowiedniego uwzględnienia 
wyników procedury monitorowania 
przewidzianej w niniejszym artykule.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek 
ustawodawczy.

skreśla się

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Certyfikaty CBAM przekazane do 
umorzenia zgodnie z art. 22 podlegają 
korekcie odzwierciedlającej stopień, 
w jakim uprawnienia w ramach EU ETS 
są przydzielane bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE 
instalacjom służącym do produkcji, na 
terytorium Unii, towarów wymienionych 
w załączniku I.

1. Do dnia 31 grudnia 2026 r. 
certyfikaty CBAM przekazuje się do 
umorzenia zgodnie z art. 22. Komisja 
wdraża te środki zgodnie z zasadami 
WTO.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 31 grudnia 2027 r. 
certyfikaty CBAM zostaną również 
dostosowane w celu rozpoczęcia 
stopniowego wycofywania bezpłatnych 
unijnych uprawnień do emisji zgodnie z 
art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w 
odniesieniu do instalacji produkujących w 
Unii towary wymienione w załączniku I 
do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W celu zapewnienia równych 
szans produktom unijnym przeznaczonym 
na wywóz w sektorach objętych zakresem 
załącznika I do niniejszego 
rozporządzenia Komisja, do dnia 31 
grudnia 2027 r., przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w 
razie potrzeby wraz ze środkami 
ustawodawczymi, w sprawie wpływu 
wywozu z Unii z tych sektorów na rynki 
światowe, oceniając ewentualny 
mechanizm korekty wywozu, który 
równoważy/kompensuje koszty emisji CO2 
z uwzględnieniem różnych systemów 
cenowych państw trzecich, zgodnie z 
zasadami WTO.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) Art. 30 ust. 2a stosuje się od dnia 1 
stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 
2027 r.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Art. 32–34 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2025 r.

a) Art. 32–34 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2026 r.

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Art. 35 stosuje się do dnia 28 lutego 
2026 r.

b) Art. 35 stosuje się do dnia 28 lutego 
2027 r.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Art. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2026 r.

d) Art. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2027 r.

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Art. 31 ust. 1A stosuje się do dnia 
31 grudnia 2027 r.
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Evin Incir

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Chociaż Komisja opracowała i przedstawiła CBAM jako rozwiązanie pozwalające uniknąć 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych, jego potencjał, by ułatwić ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych w państwach trzecich – niezależnie od ewentualnej ucieczki emisji – jest 
istotny i należy skupić się również na nim.  

Przewidywane wykorzystanie przychodów z CBAM do pokrycia części płatności z tytułu 
kredytów o wartości 450 mln EUR, udzielonych przez prywatnych kredytodawców w ramach 
Next Generation EU, nie przyczynia się do ochrony klimatu, a zatem sprawia, że charakter 
CBAM jest niejednoznaczny. Wykorzystanie przychodów z CBAM na nowe środki ochrony 
klimatu w krajach rozwijających się o szczególnych potrzebach wzmacnia prawne 
uzasadnienie CBAM jako dopuszczalnego ustalenia na mocy art. XX Układu ogólnego w 
sprawie taryf celnych i handlu (GATT). 

Reinwestowanie przychodów w działania na rzecz odporności na zmianę klimatu stanowiłoby 
precedens dla przyszłych systemów CBAM. W interesie naszej planety, wrażliwych 
społeczności oraz UE leży, aby przychody w takich systemach były wykorzystywane do 
działań w dziedzinie klimatu, a nie do ograniczania wydatków publicznych. Ukierunkowanie 
dochodów z CBAM na wsparcie dla krajów rozwijających się jest konieczne również dlatego, 
że system ten nakłada na państwa trzecie szereg różnych kosztów, które wiążą się m.in. z: 
ceną, jaką należy zapłacić za emisję gazów cieplarnianych, kosztami znacznych nakładów 
pracy administracyjnej koniecznej do przestrzegania przepisów (obliczanie emisji, 
sprawozdawczość, weryfikacja), utratą przychodów z wywozu, gdy towary stają się 
niekonkurencyjne, kosztami inwestycji niezbędnych do odzyskania konkurencyjności. 

Kraje i producenci, którzy są w stanie ponieść koszty ograniczenia swoich emisji, powinni to 
zrobić, a za niespełnienie wymogów mogą zostać słusznie ukarani. Nie dotyczy to krajów, 
które dysponują niewielkimi zasobami i pilnie wymagają skoncentrowania się na 
przystosowaniu się do zmiany klimatu, aby ograniczyć straty ludzkie i materialne 
spowodowane np. przez huragany, powodzie, susze, pustynnienie, plagi rozprzestrzeniające 
się w wyniku destabilizacji lub załamania się ekosystemów, podnoszenie się poziomu mórz i 



PE697.670v02-00 192/303 RR\1256662PL.docx

PL

oceanów, erozję obszarów przybrzeżnych i zasolenie. Kraje te należy nie tylko chronić przed 
koniecznością ponoszenia dodatkowych obciążeń z powodu CBAM, lecz także wspierać je w 
radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu, za które ponoszą niewielką lub niemal zerową 
odpowiedzialność. 

Do wsparcia generowanego przez przychody CBAM powinno kwalifikować się 46 krajów 
najsłabiej rozwiniętych. Niemniej obciążenia administracyjne i finansowe spowodowane 
przez CBAM dotkną również kraje takie jak Kamerun, Ghana i Zimbabwe, z których 
wszystkie są krajami rozwijającymi się, ale nie krajami najsłabiej rozwiniętymi. Ważne jest 
zatem, by dodać kraje o niższym średnim dochodzie, które szczególnie odczuwają skutki 
CBAM.

W swojej rezolucji z 10 marca 2021 r. w sprawie CBAM Parlament uznał potrzebę 
zwiększenia wkładu UE w finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu na rzecz 
krajów rozwijających się. Cieszy fakt, że należący do różnych grup sprawozdawcy i inni 
posłowie podnoszą w różnych komisjach apele o skierowanie przychodów z CBAM do takich 
krajów. Jak dotąd nie rozstrzygnięto jednak kwestii, jak należy to zrobić.  

Rekompensata kosztów związanych z CBAM nie powinna wypierać pomocy na rzecz usług 
podstawowej opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa żywnościowego czy edukacji ani innych 
wydatków w kategorii 6 WRF: „Sąsiedztwo i świat”. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju 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 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Unia podtrzymuje zobowiązanie 
podjęte na szczycie klimatycznym ONZ 
(COP15) w Kopenhadze w 2009 r., 
zgodnie z którym na działania w 
dziedzinie klimatu w krajach 
rozwijających się należy gromadzić 100 
mld USD rocznie.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Unia przypomina o Warszawskim 
Międzynarodowym Mechanizmie Strat i 
Szkód Związanych ze Skutkami Zmian 
Klimatu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego.

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55” oraz 
ogólnej reakcji Unii na kryzys klimatyczny 
na całym świecie. CBAM ma służyć jako 
kluczowy składnik unijnego zestawu 
narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania technologii bardziej 
efektywnych pod względem emisji gazów 

(12) CBAM ma wesprzeć wdrażanie 
porozumienia paryskiego i wnieść wkład 
w działania Unii w dziedzinie klimatu, 
zapobiegając ryzyku ucieczki emisji, w 
tym dzięki stosowaniu przez producentów 
w państwach trzecich technologii bardziej 
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cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności.

efektywnych pod względem emisji gazów 
cieplarnianych oraz przyjęcie w takich 
krajach cen uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych i innych odpowiednich 
rozwiązań, dzięki którym wytwarzanych 
będzie mniej emisji na jednostkę 
wydajności.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny dążyć do zapobiegania 
negatywnym skutkom społeczno-
gospodarczym netto CBAM dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych. W tym celu 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
elastycznie wdrażać przepisy niniejszego 
rozporządzenia i zapewniać im 
ukierunkowane wsparcie techniczne i 
finansowe, zgodnie z art. 24a. Komisja 
powinna wdrażać niniejsze rozporządzenie 
z należytym uwzględnieniem krajów 
najsłabiej rozwiniętych i w miarę 
możliwości zapewnić elastyczność, a 
jednocześnie zredukować obowiązek 
zwrotu CBAM w odniesieniu do towarów 
przywożonych z krajów najsłabiej 
rozwiniętych, w stosownych przypadkach i 
zgodnie z zasadami WTO. Komisja 
powinna monitorować skuteczność 
elastyczności i wsparcia, regularnie 
składać Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdania dotyczące 
odnośnych ustaleń i w razie potrzeby 
podejmować odpowiednie działania.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności z 
zasadami WTO.

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu. Powinien on 
być zgodny z zasadami WTO i powinno się 
w nim zwracać odpowiednią uwagę na 
skutki dla krajów, które są uznawane 
przez ONZ za najsłabiej rozwinięte, lub 
krajów, które Bank Światowy określił jako 
kraje o niższym średnim dochodzie i które 
w szczególny sposób odczuwają 
stosowanie CBAM. Należy udzielić 
wsparcia krajom należącym do tych 
kategorii, z poszanowaniem zasady 
spójności polityki w dziedzinie współpracy 
na rzecz rozwoju określonej w art. 208 
TFUE, oraz przyczynić się wypełnienia 
zobowiązania Unii i innych krajów 
rozwiniętych do zapewnienia nowego i 
dodatkowego przewidywalnego i 
odpowiedniego finansowania działań w 
dziedzinie klimatu w krajach 
rozwijających się.

Uzasadnienie

Zobowiązanie, o którym mowa, zostało pierwotnie podjęte w pkt 8 porozumienia 
kopenhaskiego w kontekście procesu UNFCCC dotyczącego międzynarodowych działań w 
dziedzinie klimatu. Nadal nie jest ono przestrzegane, ponieważ nie można stwierdzić, że 
zapewnione finansowanie działań związanych z klimatem ma charakter dodatkowy w stosunku 
do oficjalnej pomocy rozwojowej przekazywanej na inne cele. Zapewnione finansowanie 
działań związanych z klimatem nie jest też odpowiednie, biorąc pod uwagę ogromne, pilne 
potrzeby krajów ubogich.

https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wspólnym celem EU ETS i CBAM 
jest ustalanie opłat za emisje wbudowane 
gazów cieplarnianych w tych samych 
sektorach i związane z tymi samymi 
towarami poprzez wykorzystanie 
konkretnych uprawnień lub certyfikatów. 
Oba systemy mają charakter regulacyjny i 
są uzasadnione potrzebą zredukowania 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie 
z celem środowiskowym określonym przez 
Unię. 

(18) Wspólnym celem EU ETS i CBAM 
jest ustalanie opłat za emisje wbudowane 
gazów cieplarnianych w tych samych 
sektorach i związane z tymi samymi 
towarami poprzez wykorzystanie 
konkretnych uprawnień lub certyfikatów. 
Oba systemy mają charakter regulacyjny i 
są uzasadnione potrzebą zredukowania 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie 
z celem środowiskowym określonym przez 
Unię. Przychody wygenerowane dzięki 
sprzedaży certyfikatów CBAM należy 
wykorzystać do wspierania działań w 
dziedzinie klimatu w krajach, w których 
CBAM narzuca minimalną cenę za emisję 
gazów cieplarnianych związaną z 
produkcją odpowiednich towarów 
wywożonych do Unii. Zwiększyłoby to 
znacznie skuteczność i integralność 
CBAM jako rozwiązania służącego 
ochronie klimatu i pomogłoby uzyskać 
akceptację i wsparcie dla tego systemu na 
szczeblu międzynarodowym, w tym w 
ramach WTO. Poprawiłoby również 
symetrię z EU ETS.

Uzasadnienie

Wykorzystanie CBAM do spłaty kredytów udzielonych w ramach Next Generation EU, a tym 
samym nieznaczne zmniejszenie obciążeń płatniczych państw członkowskich, nie przynosi 
żadnych korzyści dla klimatu. Osłabia za to wiarygodność CBAM jako prawnie 
uzasadnionego środka handlowego na mocy art. XX GATT. CBAM narzuca cenę na emisję 
gazów cieplarnianych i zwiększa potrzeby inwestycyjne oraz stwarza wyzwania i koszty 
związane z przestrzeganiem przepisów. W ocenie skutków uznano, że „wiele krajów na 
globalnym Południu, a w szczególności na kontynencie afrykańskim, jest narażonych na 
stosunkowo wysokie ryzyko” (część 2, załącznik III, s. 21–22). Kraje ubogie powinny 
otrzymać rekompensatę i wsparcie.
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Poprawka 8

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 ocenić 
stosowanie 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. Należy również ocenić 
potencjalny wpływ niniejszego 
rozporządzenia na kraje najsłabiej 
rozwinięte oraz sposób, w jaki może ono 
pomóc przyspieszyć proces dekarbonizacji 
w tych krajach. 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.

_________________ _________________
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).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem.

(55) Ponieważ celem CBAM jest 
wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do zapewnienia pomocy 
technicznej i finansowej, aby wspierać 
obniżanie emisyjności przemysłu 
wytwórczego w krajach o niskich 
dochodach i krajach o niższych średnich 
dochodach. Przychody z CBAM zostaną 
również wykorzystane do zapewnienia 
wsparcia krajom najsłabiej rozwiniętym, a 
także krajom nienależącym do tej 
kategorii, ale zdefiniowanym przez Bank 
Światowy jako kraje o niższych średnich 
dochodach obciążone szczególnie 
istotnymi kosztami w związku z CBAM, w 
tym kosztami przestrzegania przepisów 
oraz kosztami inwestycji koniecznych do 
obniżenia emisji do poziomu zbliżonego 
do konkurencyjnych producentów w Unii 
lub innych państwach trzecich. W związku 
z tym CBAM nie powinien działać na 
szkodę ani utrudniać postępu społeczno-
gospodarczego w krajach najsłabiej 
rozwiniętych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Komisja powinna regularnie 
monitorować wszelkie zmiany w 
przepływach handlowych z krajów 
najsłabiej rozwiniętych wynikające z 
CBAM w celu oceny skuteczności 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
sposobu, w jaki przyczynia się ono do 
zapobiegania ucieczce emisji, oraz jego 
wpływu na przepływy handlowe między 
Unią a krajami najsłabiej rozwiniętymi. 
Komisja powinna również regularnie 
monitorować pomoc techniczną udzielaną 
krajom najsłabiej rozwiniętym, aby 
oceniać jej skuteczność w obniżaniu 
emisyjności w tych krajach.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) 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 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa51. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(59) 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 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa51, a ponadto aby 
zagwarantowała udział lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
rządów i innych zainteresowanych stron w 
krajach rozwijających się. 
W szczególności, aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________
51 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

51 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 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 obszar celny Unii, w celu zapobiegania 
ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych i przyczynienia się do 
redukcji ich globalnych emisji. Zachęca 
ono do redukcji emisji w państwach 
trzecich i wspiera je, nie działając na 
szkodę ani nie utrudniając przy tym 
postępu społeczno-gospodarczego w 
krajach najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 28a) „kraj najsłabiej rozwinięty” 
oznacza kraj znajdujący się w wykazie 
takich krajów sporządzonym przez Radę 
Gospodarczą i Społeczną ONZ;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 28b) „kraj o niższym średnim 
dochodzie” oznacza kraj sklasyfikowany 
jako taki przez Bank Światowy.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Wykorzystanie przychodów ze sprzedaży 

certyfikatów CBAM
1. Dochody uzyskane ze sprzedaży 
certyfikatów CBAM lub ich równowartość 
finansową przeznacza się na inwestycje 
służące ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych i ułatwieniu przejścia na 
zasobooszczędne gospodarki i 
społeczeństwa o większej odporności na 
skutki zmiany klimatu w krajach 
najsłabiej rozwiniętych i krajach o 
niższym średnim dochodzie. Jednocześnie 
posłużą one finansowaniu pomocy 
technicznej i wsparcia, które 
rekompensują koszty przestrzegania 
przepisów w tych państwach oraz w 
zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów 
funkcjonowania, utrzymania i 
egzekwowania CBAM. 
2. Finansowanie działań w dziedzinie 
klimatu i zgodności z przepisami nie 
powinno wypierać innej pomocy 
rozwojowej ani humanitarnej. Podstawą 
wsparcia udzielanego w państwach 
trzecich powinny być również cele 
zrównoważonego rozwoju oraz cele 
określone w rozporządzeniu 
ustanawiającym ISWMR – „Globalny 
wymiar Europy” i w porozumieniu 
paryskim. 
3. Kraje będące beneficjentami 
należy wybierać spośród krajów najsłabiej 
rozwiniętych, a także krajów o średnim 
niższym dochodzie, które w szczególny 
sposób odczuwają stosowanie CBAM.
4. Podstawą decyzji podejmowanych 
zgodnie z ust. 1 i 4 są zasady Agendy ONZ 
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na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
cele zrównoważonego rozwoju oraz 
podstawowy cel unijnej polityki rozwoju 
dotyczący eliminacji ubóstwa, jak również 
cele określone w rozporządzeniu 
ustanawiającym ISWMR – „Globalny 
wymiar Europy”, co zapewni spójność ze 
strategią Global Gateway. Aby zapewnić 
przejrzystość, Komisja co roku przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z tej realizacji, w tym z 
osiągniętych wyników.

Uzasadnienie

Przychody powinny być wykorzystywane na działania w dziedzinie klimatu w państwach 
trzecich. Zaleca się, aby Komisja informowała o sposobie wydatkowania tych środków, co 
pozwoli zagwarantować, że nie będą one wypierać innej pomocy rozwojowej ani 
humanitarnej. Kwestia wrażliwości na aspekt płci ma istotne znaczenie, gdyż skutki zarówno 
zmiany klimatu, jak i działań w dziedzinie klimatu mogą być bardzo różne dla kobiet i 
mężczyzn. Należy także dążyć do równości płci, jak określono w celu zrównoważonego 
rozwoju nr 5.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
pośrednie i o towary nieobjęte dotąd 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także 
ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie 
to zawiera również ocenę możliwości 
rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
pośrednie i o towary nieobjęte dotąd 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także 
ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie 
to zawiera również ocenę możliwości 
rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
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o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji.

o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji. Sprawozdanie zawiera 
również analizę wpływu CBAM na 
finanse, środowisko i kwestie społeczne w 
krajach najsłabiej rozwiniętych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja regularnie monitoruje 
wszelkie zmiany w przepływach 
handlowych z krajów najsłabiej 
rozwiniętych wynikające z CBAM w 
odniesieniu do wszelkich produktów 
objętych niniejszym rozporządzeniem, w 
celu oceny wpływu niniejszego 
rozporządzenia na kraje najsłabiej 
rozwinięte oraz przepływy handlowe 
między Unią a krajami najsłabiej 
rozwiniętymi. Komisja regularnie 
monitoruje również pomoc techniczną 
udzielaną krajom najsłabiej rozwiniętym, 
aby ocenić jej skuteczność w obniżaniu 
emisyjności w tych krajach.
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OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Damien Carême

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2015 r. Unia podpisała porozumienie paryskie, w którym państwa zobowiązały się 
ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 °C. Po sześciu latach należy stwierdzić, że globalne 
ocieplenie uaktywnia punkty krytyczne w ekosystemach1 i że cel UE zredukowania emisji netto 
o 55 % do 2030 r. nie wystarczy, aby zrealizować założenia porozumienia paryskiego – 
potrzebne są bardziej ambitne środki. 

Ponieważ skutki zmian klimatycznych są odczuwalne na całym świecie, a kryzys klimatyczny 
nie zatrzymuje się na granicach państw, należy podjąć skoordynowane działania na skalę 
globalną. To właśnie jeden z głównych celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM): zachęcać do większych ambicji klimatycznych na 
szczeblu międzynarodowym dzięki spirali korzyści z ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych. Jeśli mamy ten cel osiągnąć, mechanizm musi być zaprojektowany tak, by 
faktycznie skłaniał przemysł w Europie i poza nią do redukcji emisji i przyspieszania 
transformacji.

Aby zachęcić do redukcji emisji w UE i na świecie, CBAM musi zastąpić obecne środki 
zabezpieczające przed ryzykiem ucieczki emisji. Celów CBAM nie da się pogodzić z 
utrzymaniem do 2035 r. uprawnień przydzielanych bezpłatnie sektorom objętym 
mechanizmem. Utrzymanie przydzielanych bezpłatnie uprawnień nie tylko utrudniłoby 
stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, ale także znacznie osłabiłoby zachętę do działań 
na rzecz klimatu w UE i poza nią, biorąc pod uwagę, że ponad 95 % emisji2 przemysłowych 
jest obecnie objętych bezpłatnie przydzielanymi uprawnieniami. Aby zareagować na kryzys 
klimatyczny, biorąc jednocześnie pod uwagę potrzeby właściwych gałęzi przemysłu w zakresie 
gromadzenia informacji i przewidywania, należy ustanowić dwuletni okres przejściowy. 

1 Wstępne wnioski Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z czerwca 2021 r.
2 https://ercst.org/2020-state-of-the-eu-ets-report/
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CBAM powinien wejść w pełni w życie 1 stycznia 2025 r., z równoczesnym usunięciem 
bezpłatnych uprawnień.

Ponadto CBAM jako narzędzie naszej polityki klimatycznej powinien koncentrować się nie 
tylko na sektorach ETS charakteryzujących się największym ryzykiem ucieczki emisji, ale 
także i przede wszystkim na sektorach najbardziej przyczyniających się do ocieplenia. Chociaż 
wniosek Komisji obejmuje szereg najbardziej emisyjnych sektorów, brakuje w nim takich 
sektorów jak chemikalia i tworzywa sztuczne; przed końcem okresu przejściowego należy 
złożyć wniosek, który obejmie również brakujące sektory i produkty z dalszych ogniw łańcucha 
wartości. Ponadto z chwilą wejścia w życie zakres stosowania CBAM trzeba rozszerzyć o 
emisje pośrednie, ponieważ wzięcie ich pod uwagę pozwoli lepiej odzwierciedlić koszty emisji 
ponoszone przez przemysł europejski i zachęci państwa trzecie eksportujące do UE do 
wprowadzenia mniej emisyjnych procesów produkcyjnych.

Efektywne i sprawiedliwe wdrożenie CBAM ma zasadnicze znaczenie. W związku z tym 
wszelkie oszustwa powinny być dokładnie badane i surowo karane. W razie potrzeby CBAM 
będzie wymagać dostosowania, aby zapobiegać takim praktykom i je zwalczać. W tym aspekcie 
niezbędna jest również ściślejsza koordynacja między właściwymi organami państw 
członkowskich. Należy poważnie zbadać kwestię utworzenia europejskiego organu CBAM, 
aby ułatwić wdrażanie mechanizmu i poprawić koordynację między organami; przed 
zakończeniem okresu przejściowego Komisja powinna przeprowadzić dogłębną analizę tej 
kwestii i w razie potrzeby przedstawić stosowny wniosek ustawodawczy.

Ponadto z uwagi na fakt, że CBAM ma zachęcać do większych ambicji klimatycznych na 
szczeblu międzynarodowym, wdrażaniu tego mechanizmu powinny towarzyszyć wielostronne 
i dwustronne inicjatywy współpracy w dziedzinie klimatu. W tym kontekście przynajmniej 
część dochodów generowanych przez CBAM powinna stanowić wsparcie dla działań na rzecz 
klimatu w krajach słabiej rozwiniętych. Takie podejście wzmacnia spójność celów 
mechanizmu, a także jego zgodność z zasadami WTO. Należy również przyznać, że opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych mogą mieć znacznie większy wpływ na kraje o niskich 
dochodach. Z tej przyczyny kraje wskazane przez ONZ jako najsłabiej rozwinięte powinny być 
zwolnione z części obowiązków zapisanych w CBAM, a Komisja powinna się jednocześnie 
zobowiązać do zapewnienia, że nie spowoduje to obchodzenia przepisów.

CBAM jest niezbędny, by zmniejszyć emisje na poziomie europejskim i światowym, a 
jednocześnie chronić przemysł przed nieuczciwą i niebezpieczną dla klimatu konkurencją. 
Należy jednak mieć pełną świadomość, że sam CBAM nie wystarczy, aby zdekarbonizować 
przemysł europejski i doprowadzić do globalnych działań na rzecz klimatu, które będą wreszcie 
zgodne z celami porozumienia paryskiego. CBAM musi być częścią szerszej polityki na rzecz 
obniżenia emisyjności przemysłu, redukcji emisji i zachowania bioróżnorodności na poziomie 
krajowym, europejskim i światowym.
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POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna 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 dotyczącym 
Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) 
gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu 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 ta musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. 
W opracowanym przez Komisję Planie 
działania UE na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 
zapowiedziano także promowanie 
odpowiednich instrumentów i zachęt 
w celu lepszego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”, określonej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„TFUE”), a tym samym dokończenie 
stopniowego odchodzenia od 
„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 

(1) W swoim komunikacie dotyczącym 
Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna, otwarta i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) 
gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu jest 
również ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego UE, ochrona zdrowia 
i dobrostanu obywateli i następnych 
pokoleń przed zagrożeniami 
i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem oraz wkład w realizację 
celów porozumienia paryskiego i 
Konwencji o różnorodności biologicznej, a 
także celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ. Jednocześnie transformacja ta musi 
być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. 
W opracowanym przez Komisję Planie 
działania UE na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 
zapowiedziano także promowanie 
odpowiednich instrumentów i zachęt 
w celu lepszego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”, określonej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

(„TFUE”), a tym samym dokończenie 
stopniowego odchodzenia od 
„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 
obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

__________________ __________________
31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. „Europejski Zielony Ład” 
(COM(2019) 0640).

31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. „Europejski Zielony Ład” 
(COM(2019) 0640).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 
2021 r. „Droga do zdrowej planety dla 
wszystkich” (COM(2021) 0400).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 
2021 r. „Droga do zdrowej planety dla 
wszystkich” (COM(2021) 0400).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z zastrzeżeniem szczegółowych 
postanowień zawartych w artykule XX 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych 
i handlu nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
członek WTO przyjął lub zastosował 
środki niezbędne do ochrony zdrowia i 
życia ludzi i zwierząt, a także ochrony 
roślin, bądź do zachowania ograniczonych 
zasobów naturalnych.

Poprawka 3

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 

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

Ładu. W świetle bardzo poważnych 
konsekwencji pandemii COVID-19 dla 
zdrowia publicznego, krajowych systemów 
opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli oraz dla 
odporności gospodarek, konkurencyjności 
przedsiębiorstw w Unii i dobrobytu 
gospodarczego obywateli Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w kwestii 
zatrudnienia i warunków pracy, Zielony 
Ład stał się jeszcze ważniejszy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego wzrostu temperatury o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych36 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Sprawozdanie to potwierdza, że 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, należy pilnie ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych i że zmianę 
klimatu należy ograniczyć do wzrostu 
temperatury na świecie o 1,5 °C.

(6) Sprawozdanie specjalne 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) na temat wpływu 
globalnego wzrostu temperatury o 1,5 °C 
w porównaniu z poziomem sprzed epoki 
przemysłowej i związanych z nim 
globalnych scenariuszy emisji gazów 
cieplarnianych36 stanowi solidną podstawę 
naukową do przeciwdziałania zmianom 
klimatu i wskazuje, że potrzebna jest 
intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu. Sprawozdanie to potwierdza, że 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, należy pilnie ograniczyć 
emisje gazów cieplarnianych i że zmianę 
klimatu należy ograniczyć do wzrostu 
temperatury na świecie o 1,5 °C. Jedynie 
wielostronne działania i wzmożone wysiłki 
ze strony Unii i jej głównych partnerów 
handlowych pozwolą osiągnąć cele 
określone w porozumieniu paryskim.

__________________ __________________
36 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 

36 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
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context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globalne ocieplenie o 
1,5°C – sprawozdanie specjalne IPCC w 
sprawie wpływu globalnego ocieplenia 
wynoszącego 1,5°C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej i powiązanych 
ścieżek globalnych emisji gazów 
cieplarnianych w kontekście wzmocnienia 
globalnej reakcji na zagrożenie zmianą 
klimatu, zrównoważonego rozwoju i 
wysiłków zmierzających do eliminacji 
ubóstwa) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, i T. 
Waterfield (eds.)].

context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty (Globalne ocieplenie o 
1,5°C – sprawozdanie specjalne IPCC w 
sprawie wpływu globalnego ocieplenia 
wynoszącego 1,5°C powyżej poziomu 
sprzed epoki przemysłowej i powiązanych 
ścieżek globalnych emisji gazów 
cieplarnianych w kontekście wzmocnienia 
globalnej reakcji na zagrożenie zmianą 
klimatu, zrównoważonego rozwoju i 
wysiłków zmierzających do eliminacji 
ubóstwa) [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. 
Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. 
Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, 
E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, i T. 
Waterfield (eds.)].

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Unia ma obowiązek nadal 
odgrywać czołową rolę w globalnych 
działaniach na rzecz klimatu, we 
współpracy ze wszystkimi gospodarkami 
światowymi.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dopóki podejście polityczne 
w zakresie celów klimatycznych wielu 
międzynarodowych partnerów Unii nie 
będzie dorównywało temu poziomowi 
ambicji, dopóty będzie istniało ryzyko 
ucieczki emisji. Ucieczka emisji gazów 

(8) Dopóki podejście polityczne 
w zakresie celów klimatycznych wielu 
międzynarodowych partnerów Unii nie 
będzie dorównywało temu poziomowi 
ambicji i działań łagodzących zmianę 
klimatu, a Unia będzie zwiększać swoje 
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cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze 
względu na koszty związane z polityką 
klimatyczną przedsiębiorstwa działające 
w niektórych sektorach lub podsektorach 
przenoszą produkcję do innych państw lub 
gdy produkty przywożone z innych państw 
zastępują równoważne wyroby, których 
produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami 
gazów cieplarnianych. Może to prowadzić 
do zwiększenia łącznych emisji w skali 
globalnej, tym samym zagrażając redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, której świat 
pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać 
wzrost średniej temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej.

ambicje klimatyczne, dopóty może istnieć 
ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji 
gazów cieplarnianych występuje wówczas, 
gdy ze względu na koszty związane 
z polityką klimatyczną przedsiębiorstwa 
działające w niektórych sektorach lub 
podsektorach przenoszą produkcję do 
innych państw, gdzie emisje gazów 
cieplarnianych nie są opodatkowane lub 
są opodatkowane według niższej stawki, 
lub gdy produkty przywożone z innych 
państw zastępują równoważne wyroby, 
których produkcja wiąże się z mniejszymi 
emisjami gazów cieplarnianych. Może to 
prowadzić do zwiększenia łącznych emisji 
w skali globalnej, tym samym zagrażając 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
której świat pilnie potrzebuje, aby móc 
utrzymać wzrost średniej temperatury na 
świecie znacznie poniżej 2 °C ponad 
poziom sprzed epoki przemysłowej. 
Ryzyko ucieczki emisji występuje 
zwłaszcza w wysokoemisyjnych sektorach 
przemysłu i sektorach przemysłu 
związanych z handlem.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego.

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii w pełni 
zgodnego z porozumieniem paryskim i 
zasadami WTO poprzez ograniczenie 
ryzyka ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych wynikającego z bardziej 
ambitnego unijnego celu klimatycznego 
przy jednoczesnym zapewnieniu równych 
warunków działania na jednolitym rynku 
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oraz zachęcanie do ambitniejszych działań 
w dziedzinie klimatu na arenie 
międzynarodowej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 
w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. W porównaniu jednak 
z pełnym systemem aukcyjnym przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
osłabia sygnał cenowy wysyłany przez ten 
system instalacjom, które takie 
uprawnienia otrzymują, a tym samym 
negatywnie wpływa na zachęty do 
inwestowania w dalsze ograniczanie 
emisji.

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 
w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. W porównaniu jednak 
z pełnym systemem aukcyjnym i 
całkowitym pokryciem kosztów emisji 
pośrednich przydział bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS oraz 
rekompensata kosztów emisji pośrednich 
pomogły obniżyć ryzyko ucieczki emisji, 
lecz osłabiają sygnał cenowy wysyłany 
przez ten system instalacjom, które takie 
uprawnienia otrzymują, a tym samym 
negatywnie wpływają na zachęty do 
inwestowania w dalsze ograniczanie 
emisji. Co więcej, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy stwierdził w sprawozdaniu 
z audytu z 2020 r., że przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU 
ETS w latach 2013–2018 nie był 
odpowiednio ukierunkowany, by zachęcić 
do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Ponadto bezpłatne uprawnienia w ramach 
ETS osłabiają zgodność CBAM z 
zasadami WTO. CBAM zostanie zatem 
wprowadzony równocześnie ze 
stopniowym wycofywaniem bezpłatnych 
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uprawnień.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) CBAM ma na zastąpić te 
dotychczasowe mechanizmy dzięki 
ograniczeniu ryzyka ucieczki emisji 
w inny sposób, mianowicie poprzez 
zapewnienie równoważnego ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do przywozu i produktów 
wewnątrzunijnych. Aby zapewnić 
stopniowe przejście z obecnego systemu 
bezpłatnych uprawnień na CBAM, 
mechanizm ten powinien być sukcesywnie 
stopniowo wprowadzany przy 
jednoczesnym stopniowym wycofywaniu 
bezpłatnych uprawnień w sektorach 
objętych CBAM. Połączone 
i transgraniczne stosowanie 
przydzielanych bezpłatnie uprawnień 
w ramach EU ETS oraz CBAM w żadnym 
wypadku nie powinno skutkować 
korzystniejszym traktowaniem towarów 
unijnych w porównaniu z towarami 
przywożonymi na obszar celny Unii.

(11) CBAM ma stopniowo zastąpić 
dotychczasowe mechanizmy 
przeciwdziałania ucieczce emisji poprzez 
zapewnienie równoważnego ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
w odniesieniu do przywozu i produktów 
wewnątrzunijnych, dopilnowując 
jednocześnie, by unijne towary wywożone 
na rynek światowy nie zostały zastąpione 
towarami, których produkcja wiąże się z 
wyższymi emisjami, co byłoby sprzeczne z 
celem ograniczenia światowych emisji. 
Przydziału bezpłatnych uprawnień należy 
stopniowo zaprzestać, wprowadzając 
zarazem CBAM.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Temu stopniowemu przejściu 
powinien towarzyszyć mechanizm 
przeglądu, w ramach którego Komisja 
ocenia wdrażanie i skuteczność 
instrumentu pod względem ochrony przed 
ryzykiem ucieczki emisji. Ponadto 
Komisja powinna przeprowadzić analizę 
wpływu mechanizmu na rynki eksportowe 
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i rozważyć konieczność wprowadzenia 
środków wspierających eksport zgodnych 
z zasadami WTO i celami Unii w zakresie 
klimatu i środowiska lub innych środków 
przeciwdziałania ryzyku ucieczki emisji na 
rynkach eksportowych.
.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania technologii bardziej 
efektywnych pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności.

(12) CBAM wspiera również obniżanie 
emisji importowanych do Unii przez 
zachęcanie producentów z państw trzecich 
do wprowadzania i stosowania technologii 
bardziej efektywnych pod względem emisji 
gazów cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności. Właściwe zatem 
będzie eksportowanie bardziej 
zrównoważonych produktów 
wytworzonych w Unii i unikanie 
zamienników o większym śladzie 
węglowym pochodzących z innych krajów, 
co pozwoli utrzymać gospodarczą i 
przemysłową konkurencyjność Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Choć założeniem CBAM w 
połączeniu ze zmienionym ETS jest przede 
wszystkim redukcja emisji gazów 
cieplarnianych w Unii i poza nią w 
dążeniu do realizacji celów porozumienia 
paryskiego i celu obniżenia emisyjności do 
2050 r., CBAM może również przynieść 
inne korzyści gospodarcze i klimatyczne. 
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Przyczyniając się do skutecznego i 
rozsądnego ustalania opłat za emisje 
gazów cieplarnianych, niniejsze 
rozporządzenie może stać się ekonomiczną 
zachętą do inwestycji w obniżenie 
emisyjności gospodarki unijnej i 
światowej, wspierając jednocześnie 
ograniczenie emisji importowanych do 
Unii. Może ono również zachęcać do 
większych ambicji w dziedzinie klimatu i 
sprzyjać dialogowi wielostronnemu w celu 
ustalenia minimalnej opłaty za emisje na 
poziomie globalnym.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
ochrony klimatu i środowiska, który 
powinien zapobiegać ryzyku ucieczki 
emisji i wspierać zwiększone ambicje Unii 
w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, 
przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu wyłączenia z zakresu 
CBAM państw lub terytoriów trzecich 
w pełni zintegrowanych lub powiązanych z 

(15) W celu wyłączenia z zakresu 
CBAM państw lub terytoriów trzecich 
w pełni zintegrowanych lub powiązanych z 
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EU ETS w przypadku przyszłych umów 
należy przekazać Komisji zgodnie 
z art. 290 TFUE uprawnienia do 
przyjmowania aktów w odniesieniu do 
zmiany wykazu państw zawartego 
w załączniku II. Natomiast państwa lub 
terytoria trzecie, które nie nakładają 
skutecznie opłat za emisję w ramach ETS 
na towary wywożone do Unii, powinny 
zostać wyłączone z wykazu zawartego 
w załączniku II i powinny podlegać 
CBAM.

EU ETS w przypadku przyszłych umów 
oraz państw lub terytoriów, w których 
obciążenia związane z kosztami emisji są 
równoważne z obciążeniami wynikającymi 
z EU ETS, należy przekazać Komisji 
zgodnie z art. 290 TFUE uprawnienia do 
przyjmowania aktów w odniesieniu do 
zmiany wykazu państw zawartego 
w załączniku II. Natomiast państwa lub 
terytoria trzecie, które nie nakładają 
skutecznie opłat za emisję w ramach ETS 
na towary wywożone do Unii, powinny 
zostać wyłączone z wykazu zawartego 
w załączniku II i powinny podlegać 
CBAM. Komisja powinna konsekwentnie 
monitorować status państw trzecich, by 
umożliwić ich odpowiednią klasyfikację.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Emisje gazów cieplarnianych 
regulowane za pomocą CBAM powinny 
odpowiadać emisjom gazów 
cieplarnianych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w sprawie EU ETS, mianowicie powinny 
obejmować dwutlenek węgla („CO2”), 
a także w stosownych przypadkach 
podtlenek azotu („N2O”) 
i perfluorowęglowodory („PFC”). 
Początkowo CBAM powinien mieć 
zastosowanie do emisji bezpośrednich tych 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów do chwili ich 
przywozu na obszar celny Unii, a po 
zakończeniu okresu przejściowego i na 
podstawie dalszej oceny również do emisji 
pośrednich, a więc jego zakres powinien 
odpowiadać zakresowi EU ETS.

(17) Emisje gazów cieplarnianych 
regulowane za pomocą CBAM powinny 
odpowiadać emisjom gazów 
cieplarnianych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 
w sprawie EU ETS, mianowicie powinny 
obejmować dwutlenek węgla („CO2”), 
a także w stosownych przypadkach 
podtlenek azotu („N2O”) 
i perfluorowęglowodory („PFC”). CBAM 
powinien mieć zastosowanie do emisji 
bezpośrednich tych gazów cieplarnianych 
pochodzących z produkcji towarów do 
chwili ich przywozu na obszar celny Unii, 
a po zakończeniu okresu przejściowego 
również do emisji pośrednich, a więc jego 
zakres powinien odpowiadać zakresowi 
EU ETS. Jeżeli ETS ma objąć również 
inne gazy, zakres CBAM powinien 
odzwierciedlać te zmiany i być rozszerzany 
na emisje tych gazów.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wspólnym celem EU ETS i CBAM 
jest ustalanie opłat za emisje wbudowane 
gazów cieplarnianych w tych samych 
sektorach i związane z tymi samymi 
towarami poprzez wykorzystanie 
konkretnych uprawnień lub certyfikatów. 
Oba systemy mają charakter regulacyjny i 
są uzasadnione potrzebą zredukowania 
emisji gazów cieplarnianych zgodnie 
z celem środowiskowym określonym przez 
Unię.

(18) Wspólnym celem EU ETS i CBAM 
jest ustalanie opłat za emisje wbudowane 
gazów cieplarnianych w tych samych 
sektorach i związane z tymi samymi 
towarami poprzez wykorzystanie 
konkretnych uprawnień lub certyfikatów. 
Oba systemy mają charakter regulacyjny i 
są uzasadnione pilną potrzebą 
zredukowania emisji gazów cieplarnianych 
zgodnie z celem środowiskowym 
określonym przez Unię i przez 
porozumienie paryskie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) System CBAM różni się od EU 
ETS pewnymi szczególnymi cechami, jak 
choćby sposobem obliczania ceny 
certyfikatów CBAM, możliwością handlu 
certyfikatami i ważnością w czasie. 
Elementy te wynikają z konieczności 
zachowania z biegiem czasu skuteczności 
CBAM jako środka zapobiegającego 
ucieczce emisji oraz zapewnienia, aby 
zarządzanie systemem nie było nadmiernie 
uciążliwe pod względem obowiązków 
nałożonych na operatorów i zasobów dla 
administracji, przy jednoczesnym 
zachowaniu równoważnego poziomu 
elastyczności dla operatorów objętych EU 
ETS.

(20) System CBAM różni się od EU 
ETS pewnymi szczególnymi cechami, jak 
choćby sposobem obliczania ceny 
certyfikatów CBAM, możliwością handlu 
certyfikatami i ważnością w czasie. 
Elementy te wynikają z konieczności 
zachowania z biegiem czasu skuteczności 
CBAM jako środka zapobiegającego 
ucieczce emisji oraz zapewnienia, aby 
zarządzanie systemem nie było nadmiernie 
uciążliwe pod względem obowiązków 
nałożonych na operatorów i 
przedsiębiorstwa unijne, zwłaszcza MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwa, i pod 
względem zasobów dla administracji, przy 
jednoczesnym zachowaniu równoważnego 
poziomu elastyczności dla operatorów 
objętych EU ETS.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby zachować skuteczność CBAM 
jako środka zapobiegającego ucieczce 
emisji, powinien on dokładnie 
odzwierciedlać ceny EU ETS. Podczas gdy 
na rynku EU ETS cena uprawnień jest 
ustalana w drodze aukcji, cena 
certyfikatów CBAM powinna w sposób 
uzasadniony odzwierciedlać cenę 
określoną w takich aukcjach za pomocą 
średnich wartości obliczanych 
cotygodniowo. Takie cotygodniowe 
uśrednione ceny ściśle odzwierciedlają 
wahania cen w ramach EU ETS i dają 
importerom rozsądny margines 
umożliwiający im skorzystanie ze zmian 
cen w ramach EU ETS, a jednocześnie 
zapewniają organom administracyjnym 
możliwość zarządzania systemem.

(21) Aby zachować skuteczność CBAM 
jako środka zapobiegającego ucieczce 
emisji, cena emisji bezpośrednich CBAM 
powinna dokładnie odzwierciedlać ceny 
EU ETS. Podczas gdy na rynku EU ETS 
cena uprawnień jest ustalana w drodze 
aukcji, cena certyfikatów CBAM powinna 
w sposób uzasadniony odzwierciedlać cenę 
określoną w takich aukcjach za pomocą 
średnich wartości obliczanych 
cotygodniowo. Takie cotygodniowe 
uśrednione ceny ściśle odzwierciedlają 
wahania cen w ramach EU ETS i dają 
importerom rozsądny margines 
umożliwiający im skorzystanie ze zmian 
cen w ramach EU ETS, a jednocześnie 
zapewniają organom administracyjnym 
możliwość zarządzania systemem. System 
CBAM powinien być starannie 
zaprojektowany i nadzorowany przez 
właściwe organy, aby zapobiegać 
wszelkiego rodzaju nadużyciom lub 
oszustwom oraz wykrywać je i karać.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W ramach EU ETS całkowita 
liczba wydanych uprawnień („pułap”) 
określa podaż uprawnień do emisji i daje 
pewność co do maksymalnych emisji 
gazów cieplarnianych. Wysokość opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych jest ustalana 
na podstawie stosunku tej podaży do 
popytu na rynku. Aby zaistniała zachęta 
cenowa, konieczny jest niedobór. 
Ponieważ nie jest możliwe ustalenie pułapu 

(22) W ramach EU ETS całkowita 
liczba wydanych uprawnień („pułap”) 
określa podaż uprawnień do emisji i daje 
pewność co do maksymalnych emisji 
gazów cieplarnianych. Wysokość opłaty za 
emisję gazów cieplarnianych jest ustalana 
na podstawie stosunku tej podaży do 
popytu na rynku. Aby zaistniała zachęta 
cenowa, konieczny jest niedobór. 
Ponieważ nie jest możliwe ustalenie pułapu 
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dotyczącego liczby certyfikatów CBAM 
dostępnych dla importerów, w przypadku 
gdyby importerzy mieli możliwość 
przeniesienia tych certyfikatów na 
późniejsze okresu i handlu nimi, mogłoby 
to doprowadzić do sytuacji, w której cena 
za certyfikaty CBAM nie 
odzwierciedlałaby już zmian ceny w EU 
ETS. Taka sytuacja osłabiłaby zachętę do 
obniżenia emisyjności zarówno 
w odniesieniu do towarów 
wewnątrzunijnych, jak i przywożonych, 
sprzyjając ucieczce emisji i niwecząc 
nadrzędny cel klimatyczny CBAM. 
Mogłaby również skutkować różnicami 
w cenach dla operatorów z różnych 
państw. W związku z tym ograniczenie 
możliwości handlu certyfikatami CBAM 
i przenoszenia ich na późniejsze okresy jest 
uzasadnione koniecznością uniknięcia 
ryzyka osłabienia skuteczności i celów 
klimatycznych CBAM, a także 
zapewnienia operatorom z różnych państw 
sprawiedliwego traktowania. Aby jednak 
zachować możliwość optymalizacji 
kosztów przez importerów, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć system 
dający organom możliwość odkupu od 
importerów niektórych ilości 
nadwyżkowych certyfikatów. Ilości te 
określono na takim poziomie, który daje 
importerom rozsądny margines 
umożliwiający im wykorzystanie efektu 
dźwigni w odniesieniu do ich kosztów 
w okresie ważności certyfikatów, a przy 
tym pozwala zachować ogólny efekt 
transmisji cen, zapewniając podtrzymanie 
celu środowiskowego środka.

dotyczącego liczby certyfikatów CBAM 
dostępnych dla importerów, w przypadku 
gdyby importerzy mieli możliwość 
przeniesienia tych certyfikatów na 
późniejsze okresu i handlu nimi, mogłoby 
to doprowadzić do sytuacji, w której cena 
za certyfikaty CBAM nie 
odzwierciedlałaby już zmian ceny w EU 
ETS. Taka sytuacja osłabiłaby zachętę do 
obniżenia emisyjności zarówno 
w odniesieniu do towarów 
wewnątrzunijnych, jak i przywożonych, 
sprzyjając ucieczce emisji i niwecząc 
nadrzędny cel klimatyczny CBAM. 
Mogłaby również skutkować różnicami 
w cenach dla operatorów z różnych 
państw. W związku z tym ograniczenie 
możliwości handlu certyfikatami CBAM 
i przenoszenia ich na późniejsze okresy jest 
uzasadnione koniecznością uniknięcia 
ryzyka osłabienia skuteczności i celów 
klimatycznych CBAM, a także 
zapewnienia operatorom z różnych państw 
sprawiedliwego traktowania. Aby jednak 
zachować możliwość optymalizacji 
kosztów przez importerów, w niniejszym 
rozporządzeniu należy przewidzieć system 
dający Komisji możliwość odkupu od 
importerów niektórych ilości 
nadwyżkowych certyfikatów. Ilości te 
określono na takim poziomie, który daje 
importerom rozsądny margines 
umożliwiający im wykorzystanie efektu 
dźwigni w odniesieniu do ich kosztów 
w okresie ważności certyfikatów, a przy 
tym pozwala zachować ogólny efekt 
transmisji cen, zapewniając podtrzymanie 
celu środowiskowego środka.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Biorąc pod uwagę, że CBAM 
stosuje się do przywozu towarów na obszar 

(23) Biorąc pod uwagę, że CBAM 
stosuje się do przywozu towarów na obszar 
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celny Unii, a nie do instalacji, należy 
w nim zastosować również pewne 
dostosowania i uproszczenia. Jednym 
z takich uproszczeń powinien być system 
deklaratywny, w ramach którego 
importerzy powinni zgłaszać całkowite 
zweryfikowane emisje wbudowane gazów 
cieplarnianych związane z towarami 
przywiezionymi w danym roku 
kalendarzowym. Należy również 
zastosować harmonogram inny niż zakłada 
cykl zgodności EU ETS, tak aby uniknąć 
potencjalnego wąskiego gardła 
wynikającego z obowiązków 
akredytowanych weryfikatorów na mocy 
niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 
w sprawie EU ETS.

celny Unii, a nie do instalacji, należy 
w nim zastosować również pewne 
dostosowania i uproszczenia. Jednym 
z takich uproszczeń powinien być łatwy i 
przystępny system deklaratywny, w ramach 
którego importerzy powinni zgłaszać 
całkowite zweryfikowane emisje 
wbudowane gazów cieplarnianych 
związane z towarami przywiezionymi 
w danym roku kalendarzowym. Należy 
również zastosować harmonogram inny niż 
zakłada cykl zgodności EU ETS, tak aby 
uniknąć potencjalnego wąskiego gardła 
wynikającego z obowiązków 
akredytowanych weryfikatorów na mocy 
niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 
w sprawie EU ETS.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Jeśli chodzi o sankcje, państwa 
członkowskie powinny określić zasady 
dotyczące kar za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich 
stosowanie. Wysokość tych kar powinna 
być taka sama jak wysokość kar obecnie 
stosowanych w Unii w przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących EU 
ETS, zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 
2003/87/WE.

(24) Jeśli chodzi o sankcje, państwa 
członkowskie powinny określić zasady 
dotyczące kar za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich 
stosowanie. Wysokość tych kar powinna 
być taka sama jak wysokość kar obecnie 
stosowanych w Unii w przypadku 
naruszenia przepisów dotyczących EU 
ETS, zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 
2003/87/WE. Kary za naruszenie 
przepisów niniejszego rozporządzenia, w 
tym za próby ich obejścia, powinny być 
odstraszające, by nie dopuścić do 
obniżenia skuteczności CBAM.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Chociaż ostatecznie CBAM ma 
mieć szeroki zakres produktowy, 
ostrożnym rozwiązaniem byłoby zacząć od 
wybranej liczby sektorów o stosunkowo 
jednorodnych produktach, w których to 
sektorach istnieje ryzyko ucieczki emisji. 
Sektory unijne uznane za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji wymieniono 
w decyzji delegowanej Komisji 
2019/70842.

(28) Chociaż ostatecznie CBAM ma 
objąć całkowity zakres produktowy, 
ostrożnym rozwiązaniem byłoby zacząć od 
wybranej liczby sektorów 
odpowiedzialnych za większość emisji 
gazów cieplarnianych. Przed 
zakończeniem okresu przejściowego 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy, aby rozszerzyć zakres 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
towary inne niż wymienione 
w załączniku I. Powinno to opierać się na 
ocenie wpływu skutków różnych 
wariantów i harmonogramów dalszego 
rozszerzenia zakresu na pozostałe sektory 
wymienione w decyzji delegowanej 
Komisji 2019/70842, w tym między innymi 
rozszerzenie na ropę naftową, papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, chemikalia i 
produkty rynku niższego szczebla, jak 
również na składniki produktów gotowych 
powstałe z wykorzystaniem produktów 
objętych niniejszym rozporządzeniem. 
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
potencjalne skutki społeczne rozszerzenia 
zakresu stosowania i w razie potrzeby 
zaproponować środki łagodzące te skutki.

__________________ __________________
42 Decyzja delegowana Komisji (UE) 
2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. 
uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie wskazania sektorów 
i podsektorów uznanych za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–
2030 (Dz.U. L 120 z 8.5.2019, s. 2).

42 Decyzja delegowana Komisji (UE) 
2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. 
uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie wskazania sektorów 
i podsektorów uznanych za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–
2030 (Dz.U. L 120 z 8.5.2019, s. 2).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) CBAM powinien jednak 
obejmować produkty aluminiowe, 
ponieważ są one bardzo narażone na 
ucieczkę emisji. Co więcej, w niektórych 
zastosowaniach przemysłowych stanowią 
bezpośrednią konkurencję dla wyrobów 
stalowych ze względu na właściwości 
zbliżone do właściwości wyrobów 
stalowych. Uwzględnienie aluminium jest 
również istotne z uwagi na fakt, że zakres 
CBAM może w przyszłości zostać 
rozszerzony także na emisje pośrednie.

(34) CBAM powinien jednak 
obejmować produkty aluminiowe, 
ponieważ są one bardzo narażone na 
ucieczkę emisji. Co więcej, w niektórych 
zastosowaniach przemysłowych stanowią 
bezpośrednią konkurencję dla wyrobów 
stalowych ze względu na właściwości 
zbliżone do właściwości wyrobów 
stalowych. Uwzględnienie aluminium jest 
również istotne z uwagi na fakt, że na 
koniec okresu przejściowego Komisja 
powinna zaproponować rozszerzenie 
zakresu CBAM na emisje pośrednie, a 
także ocenę skutków.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Właściwe organy są 
odpowiedzialne za rozpatrywanie 
wniosków dotyczących upoważnienia oraz 
za prowadzenie krajowych rejestrów, 
natomiast wszystkie niezbędne informacje 
i dane powinny być przekazywane Komisji 
za pośrednictwem centralnej bazy danych 
rejestrów UE. Komisja powinna 
odpowiadać za zapewnienie koordynacji 
rejestrów krajowych, w tym kont 
upoważnionych zgłaszających i 
akredytowanych weryfikatorów, i za 
zarządzanie certyfikatami CBAM, 
powinna działać jako centralny 
administrator i być uprawniona do 
zwracania się do właściwych organów o 
udzielenie informacji, ilekroć uzna to za 
stosowne, w celu przeciwdziałania 
praktykom obchodzenia przepisów i 
uniknięcia ryzyka niewłaściwego 
zarządzania deklaracjami i certyfikatami 
CBAM oraz oszustw.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) System powinien umożliwiać 
operatorom instalacji produkcyjnych 
w państwach trzecich rejestrowanie się 
w centralnej bazie danych i udostępnianie 
zweryfikowanych wbudowanych emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów upoważnionym 
zgłaszającym. Operator powinien mieć 
możliwość podjęcia decyzji o niepodaniu 
do wiadomości publicznej swojego imienia 
i nazwiska lub nazwy, adresu i danych 
kontaktowych znajdujących się 
w centralnej bazie danych.

(42) System powinien umożliwiać 
operatorom instalacji produkcyjnych 
w państwach trzecich rejestrowanie się 
w centralnej bazie danych i udostępnianie 
zweryfikowanych wbudowanych emisji 
gazów cieplarnianych pochodzących 
z produkcji towarów upoważnionym 
zgłaszającym. Operator powinien mieć 
możliwość podjęcia decyzji o niepodaniu 
do wiadomości publicznej swojego adresu 
i danych kontaktowych znajdujących się 
w centralnej bazie danych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Certyfikaty CBAM różnią się od 
uprawnień w ramach EU ETS, których 
zasadniczą cechą jest codzienna sprzedaż 
na aukcjach. Potrzeba ustalenia jasnej ceny 
dla certyfikatów CBAM sprawia, że 
codzienna publikacja cen byłaby 
nadmiernie uciążliwa i myląca dla 
operatorów, ponieważ istnieje ryzyko, że 
dzienne ceny stałyby się nieaktualne 
w momencie publikacji. Zatem publikacja 
cen CBAM w ujęciu tygodniowym trafnie 
odzwierciedlałaby tendencję ustalania cen 
uprawnień w ramach EU ETS 
i przyczyniałaby się do realizacji tego 
samego celu klimatycznego. Obliczanie 
ceny certyfikatów CBAM powinno zatem 
opierać się na dłuższych ramach 
czasowych (w ujęciu tygodniowym) niż 

(43) Certyfikaty CBAM różnią się od 
uprawnień w ramach EU ETS, których 
zasadniczą cechą jest codzienna sprzedaż 
na aukcjach. Potrzeba ustalenia jasnej ceny 
dla certyfikatów CBAM sprawia, że 
codzienna publikacja cen byłaby 
nadmiernie uciążliwa i myląca dla 
operatorów, ponieważ istnieje ryzyko, że 
dzienne ceny stałyby się nieaktualne 
w momencie publikacji. Zatem publikacja 
cen emisji bezpośrednich CBAM w ujęciu 
tygodniowym trafnie odzwierciedlałaby 
tendencję ustalania cen uprawnień 
w ramach EU ETS i przyczyniałaby się do 
realizacji tego samego celu klimatycznego. 
Obliczanie ceny certyfikatów CBAM 
powinno zatem opierać się na dłuższych 
ramach czasowych (w ujęciu 
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ustanowione w EU ETS (w ujęciu 
dziennym). Zadaniem Komisji powinno 
być obliczanie i publikowanie tej średniej 
ceny.

tygodniowym) niż ustanowione w EU ETS 
(w ujęciu dziennym). Zadaniem Komisji 
powinno być obliczanie i publikowanie tej 
średniej ceny.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu zapewnienia 
upoważnionym zgłaszającym elastyczności 
w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie 
CBAM oraz umożliwienia im czerpania 
korzyści z wahań cen uprawnień w ramach 
EU ETS certyfikaty CBAM powinny być 
ważne przez dwa lata od daty zakupu. 
Upoważniony zgłaszający powinien mieć 
możliwość odsprzedaży organowi 
krajowemu części certyfikatów 
zakupionych w nadmiarze. Upoważniony 
zgłaszający powinien gromadzić w ciągu 
roku ilość certyfikatów wymaganą 
w momencie umorzenia, przy czym progi 
powinny być ustalane na koniec każdego 
kwartału.

(44) W celu zapewnienia 
upoważnionym zgłaszającym elastyczności 
w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie 
CBAM oraz umożliwienia im czerpania 
korzyści z wahań cen uprawnień w ramach 
EU ETS certyfikaty CBAM powinny być 
ważne przez dwa lata od daty zakupu. 
Upoważniony zgłaszający powinien mieć 
możliwość odsprzedaży Komisji części 
certyfikatów zakupionych w nadmiarze. 
Upoważniony zgłaszający powinien 
gromadzić w ciągu roku ilość certyfikatów 
wymaganą w momencie umorzenia, przy 
czym progi powinny być ustalane na 
koniec każdego kwartału.

Poprawka 28

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, 

(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 czytelnego, 
dostępnego i sporządzonego według 
wspólnego wzoru sprawozdania 
kwartalnego na temat rzeczywistych emisji 
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z wyszczególnieniem emisji bezpośrednich 
i pośrednich, jak również wszelkich opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych za granicą.

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.

Poprawka 29

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) Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja powinna 
zgromadzić informacje, dokonać oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
opracować metody obliczania emisji 
wbudowanych w oparciu o metody 
odnoszące się do śladu środowiskowego i 
przedstawić stosowne sprawozdanie dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Przed 
zakończeniem okresu przejściowego 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy, aby rozszerzyć zakres 
stosowania niniejszego rozporządzenia na 
towary inne niż wymienione 
w załączniku I. Komisja powinna ocenić 
system zarządzania mechanizmem, w tym 
kwestię ustanowienia europejskiego 
organu ds. CBAM, oraz przedstawić ocenę 
skutków, a w razie potrzeby wniosek 
ustawodawczy w sprawie bardziej 
scentralizowanego systemu zarządzania. 
Do końca okresu przejściowego, a 
następnie co pięć lat Komisja powinna 
sporządzać sprawozdanie na temat 
wzmocnienia działań w dziedzinie klimatu 
służących osiągnięciu przez Unię celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. W 
ramach tej oceny Komisja powinna 
oszacować istniejące ryzyko obchodzenia 
przepisów i nadużyć, w stosownych 
przypadkach proponując środki zaradcze, 
ocenić społeczne skutki rozszerzenia 
zakresu rozporządzenia i skuteczność 
mechanizmu pod kątem ryzyka ucieczki 



RR\1256662PL.docx 227/303 PE697.670v02-00

PL

emisji oraz rozpocząć gromadzenie 
informacji niezbędnych do 
przeciwdziałania zakłóceniom 
konkurencji w Unii i na rynkach 
światowych. Komisja powinna 
monitorować wszelkie problemy zgłaszane 
w związku ze zgodnością CBAM z 
zasadami WTO i przedstawiać uwagi na 
ten temat.

__________________
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).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) W związku z powyższym należy 
kontynuować dialog z państwami trzecimi 
oraz zapewnić przestrzeń dla współpracy 
i rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na 
konkretne decyzje co do szczegółów 
koncepcji środka podejmowane podczas 
jego wdrażania, w szczególności w okresie 
przejściowym.

(53) W związku z powyższym należy 
kontynuować dialog z państwami trzecimi 
oraz zapewnić przestrzeń dla współpracy 
i rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na 
konkretne decyzje co do szczegółów 
koncepcji środka podejmowane podczas 
jego wdrażania, w szczególności w okresie 
przejściowym. Komisja powinna zatem 
dążyć do utworzenia międzynarodowej 
grupy roboczej, obejmującej w 
szczególności WTO i OECD, w celu 
określenia wytycznych w zakresie metod 
obliczania emisji wbudowanych oraz 
międzynarodowych zasad dotyczących 
mechanizmów ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Komisja powinna dążyć do 
nawiązania – w sposób bezstronny 
i zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE – kontaktu 
z państwami trzecimi, na których handel z 
UE ma wpływ niniejsze rozporządzenie, 
w celu zbadania możliwości dialogu 
i współpracy w odniesieniu do wdrażania 
konkretnych elementów mechanizmu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu 
i powiązanych aktach wykonawczych. 
Powinna również zbadać możliwości 
zawarcia umów w celu uwzględnienia ich 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych.

(54) Komisja powinna dążyć do 
nawiązania – w sposób bezstronny 
i zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE – kontaktu 
z państwami trzecimi, na których handel z 
UE ma wpływ niniejsze rozporządzenie, 
w celu zbadania możliwości dialogu 
i współpracy w odniesieniu do wdrażania 
konkretnych elementów mechanizmu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu 
i powiązanych aktach wykonawczych. 
Komisja powinna w szczególności 
prowadzić stały dialog z państwami 
trzecimi, które ustanowiły system 
ustalania opłat za emisję gazów 
cieplarnianych, i dopilnować, by państwa 
trzecie stosujące równoważną politykę 
klimatyczną nie były poszkodowane. 
Powinna również zbadać możliwości 
zawarcia umów w celu uwzględnienia ich 
mechanizmu ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych. Komisja powinna 
rozpocząć negocjacje z państwami 
trzecimi mającymi takie same ambicje 
klimatyczne, aby ułatwić wymianę 
produktów objętych CBAM, pod 
warunkiem że kraje partnerskie zastosują 
korektę emisji do innych krajów oraz 
system opłat za emisje, tak jak robi to 
Unia. Komisja powinna również 
promować przyjęcie systemu ustalania 
opłat za emisję gazów cieplarnianych na 
poziomie światowym, na przykład poprzez 
dyskusje w integracyjnych ramach OECD, 
działając zgodnie z celami porozumienia 
paryskiego.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Ponieważ celem CBAM jest (55) Ponieważ celem CBAM jest 
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wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego. Ponadto Unia powinna 
wspierać kraje rozwijające się, udzielając 
im niezbędnej pomocy technicznej, aby 
ułatwić im dostosowanie się do nowych 
obowiązków ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem.

wspieranie czystszych procesów produkcji, 
UE jest gotowa do współpracy z krajami 
o niskim i średnim dochodzie na rzecz 
obniżenia emisyjności ich przemysłu 
wytwórczego, do udostępnienia im 
niezbędnych dokumentów strategicznych i 
pomocy technicznej i do wspomagania ich 
w zwiększaniu potencjału 
technologicznego i podwyższaniu norm 
środowiskowych, aby ułatwić im 
dostosowanie się do nowych obowiązków 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zapobiec ryzyku 
obchodzenia CBAM.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) Względne skutki opłat za emisje 
dwutlenku węgla mogą być znacznie 
poważniejsze w przypadku państw o 
niskich dochodach, podczas gdy CBAM 
może powodować niezamierzone ryzyko 
gospodarcze z uwagi na dodatkowe koszty 
ponoszone przez eksporterów i 
pogarszające się warunki handlu, 
zwłaszcza w krajach najsłabiej 
rozwiniętych. Aby zaradzić tym 
negatywnym skutkom, konieczna jest 
szybka dekarbonizacja sektorów 
wysokoemisyjnych w tych krajach. 
Dlatego należy przewidzieć wsparcie 
finansowe dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych z myślą o ograniczeniu 
emisji gazów cieplarnianych, 
przystosowaniu się do skutków zmiany 
klimatu oraz finansowaniu prac 
badawczo-rozwojowych na potrzeby 
łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55b) Wszystkie dochody ze sprzedaży 
certyfikatów mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 powinny 
trafić do budżetu Unii jako zasoby własne 
zgodnie z procedurami określonymi w art. 
311 TFUE, w myśl załącznika 2 do 
prawnie wiążącego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 16 grudnia 
2020 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją1a i zgodnie z 
propozycją Komisji z 22 grudnia 2021 r. 
zawartą we wniosku ustawodawczym 
dotyczącym zmiany decyzji w sprawie 
zasobów własnych1b.
__________________
1a Porozumienie międzyinstytucjonalne 
z dnia 16 grudnia 2020 r. między 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej i Komisją Europejską 
w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych 
i należytego zarządzania finansami oraz 
w sprawie nowych zasobów własnych, 
w tym również harmonogramu 
wprowadzania nowych zasobów własnych 
(Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).
1b COM(2021)0570 final.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Biorąc pod uwagę, że niniejsze 
rozporządzenie spowoduje dodatkowe 
koszty przestrzegania przepisów w 
sektorach, których dotyczy, należy podjąć 
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działania kompensacyjne, aby zapobiec 
wzrostowi ogólnego poziomu obciążeń 
regulacyjnych. Zanim rozporządzenie 
wejdzie w życie, Komisja powinna w 
stosowanych przypadkach przedstawić 
propozycje zrekompensowania obciążeń 
regulacyjnych spowodowanych niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) 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 określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa51. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(59) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła stosowne konsultacje, w 
tym na poziomie ekspertów i 
zainteresowanych sektorów przemysłu, 
oraz aby konsultacje te prowadzone były 
zgodnie z zasadami określonymi w 
Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa51. 
W szczególności, aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach 
w przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

_________________ _________________
51 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

51 Porozumienie międzyinstytucjonalne 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
(Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Należy zapewnić ochronę interesów 
finansowych Unii w całym cyklu 
wydatkowania, przez zastosowanie 
proporcjonalnych środków obejmujących 
zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywanie i badanie, odzyskiwanie 
środków utraconych, nienależnie 
wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych oraz, w stosownych 
przypadkach, nakładanie sankcji 
administracyjnych i finansowych.

(61) Należy zapewnić ochronę interesów 
finansowych Unii w całym cyklu 
wydatkowania, przez zastosowanie 
proporcjonalnych środków obejmujących 
zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywanie i badanie, odzyskiwanie 
środków utraconych, nienależnie 
wypłaconych lub niewłaściwie 
wykorzystanych oraz, w stosownych 
przypadkach, nakładanie sankcji 
administracyjnych i finansowych. Według 
Europolu oszustwa związane z 
jednostkami emisji spowodowały straty w 
dochodach publicznych przekraczające 5 
mld EUR. System CBAM powinien zatem 
wprowadzić odpowiednie i skuteczne 
mechanizmy zapobiegające stratom w 
dochodach publicznych.

Poprawka 38

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 obszar celny Unii, w celu zapobiegania 
ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych oraz zachęcania do 
globalnej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.

Poprawka 39
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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 
unijnych ram regulacyjnych służących 
realizacji celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 2030 r. oraz 
osiągnięciu neutralności klimatycznej we 
wszystkich sektorach gospodarki 
najpóźniej do 2050 r. dzięki zestawowi 
przepisów równoważnych z przepisami 
ustanowionymi 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.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizm ten będzie 
wprowadzany stopniowo jako alternatywa 
dla mechanizmów ustanowionych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE w celu 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności 
w odniesieniu do przydziału bezpłatnych 
uprawnień zgodnie z art. 10a tej 
dyrektywy.

3. Mechanizm ten będzie 
wprowadzany stopniowo jako alternatywa 
dla mechanizmów ustanowionych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE w celu 
zapobiegania ryzyku ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych, mianowicie w odniesieniu 
do przydziału bezpłatnych uprawnień 
zgodnie z art. 10a tej dyrektywy.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do towarów wymienionych 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do towarów wymienionych 
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w załączniku I, pochodzących z państwa 
trzeciego, gdy towary te lub produkty 
przetworzone z tych towarów w wyniku 
procedury uszlachetniania czynnego, 
o której mowa w art. 256 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 952/201353, są przywożone na obszar 
celny Unii.

w załączniku I, pochodzących z państwa 
trzeciego, gdy towary te lub produkty 
przetworzone z tych towarów w wyniku 
procedury uszlachetniania czynnego, 
o której mowa w art. 256 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 952/201353, są przywożone na obszar 
celny Unii. W stosownych przypadkach 
załącznik I podlega regularnej ocenie i 
przeglądowi.

_________________ _________________
53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające 
unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 
z 10.10.2013, s. 1).

53 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające 
unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 
z 10.10.2013, s. 1).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dane państwo lub terytorium trzecie 
zawarło z Unią umowę zobowiązującą do 
stosowania prawa Unii w dziedzinie 
energii elektrycznej, w tym przepisów 
dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, a także innych przepisów 
w dziedzinie energii, środowiska 
i konkurencji;

a) dane państwo lub terytorium trzecie 
zawarło z Unią umowę zobowiązującą do 
stosowania prawa Unii w dziedzinie 
energii elektrycznej, w tym przepisów 
dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, a także innych przepisów 
w dziedzinie energii, środowiska, klimatu 
i konkurencji;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 9 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli Komisja lub właściwe organy 
wykryły powtarzające się i potwierdzone 
przypadki oszustw dokonywanych w tym 
państwie lub terytorium trzecim.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 28 w celu określenia wymogów 
i procedur dla państw lub terytoriów, które 
usunięto z wykazu w załączniku II część B, 
aby zapewnić stosowanie niniejszego 
rozporządzenia na ich terytoriach 
w odniesieniu do energii elektrycznej. 
Jeżeli w takich przypadkach łączenie 
rynków pozostaje niezgodne ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia, 
Komisja może podjąć decyzję 
o wyłączeniu tych państw lub terytoriów 
trzecich z łączenia rynków w Unii 
i wymagać alokacji zdolności 
przesyłowych typu explicit na granicy 
między Unią a danym państwem trzecim, 
tak aby możliwe było stosowanie CBAM.

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 28 w celu określenia wymogów 
i procedur dla państw lub terytoriów, które 
usunięto z wykazu w załączniku II część B, 
aby zapewnić stosowanie niniejszego 
rozporządzenia na ich terytoriach 
w odniesieniu do energii elektrycznej. 
Jeżeli w takich przypadkach łączenie 
rynków pozostaje niezgodne ze 
stosowaniem niniejszego rozporządzenia, 
Komisja może w drodze aktu 
delegowanego podjąć decyzję 
o wyłączeniu tych państw lub terytoriów 
trzecich z łączenia rynków w Unii 
i wymagać alokacji zdolności 
przesyłowych typu explicit na granicy 
między Unią a danym państwem trzecim, 
tak aby możliwe było stosowanie CBAM.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Unia może zawierać umowy 
z państwami trzecimi w celu 
uwzględnienia obowiązujących w tych 
państwach mechanizmów ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych przy 
stosowaniu art. 9.

12. Komisja podejmuje regularny 
dialog z organami państw trzecich 
odpowiedzialnymi za pobieranie opłat z 
tytułu emisji gazów cieplarnianych. Unia 
może zawierać umowy z państwami 
trzecimi w celu uwzględnienia 
obowiązujących w tych państwach 
mechanizmów ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych przy stosowaniu 
art. 9. Umowy te nie mogą jednak 
prowadzić do nieuzasadnionego 
preferencyjnego traktowania przywozu z 
państw trzecich w odniesieniu do 
certyfikatów CBAM, które mają zostać 
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umorzone, ani nie mogą uwzględniać 
żadnych mechanizmów ustalania opłat za 
emisję gazów cieplarnianych uznawanych 
za praktyki obchodzenia przepisów w 
rozumieniu art. 27 ust. 2.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Komisja wspiera państwa 
członkowskie w skutecznym 
informowaniu organów, przedsiębiorstw i, 
w razie potrzeby, obywateli w każdym 
państwie członkowskim o treści 
normatywnej i skutkach stosowania 
CBAM oraz zapewnia odpowiednią 
wymianę informacji.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 –punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „emisje wbudowane” oznaczają 
emisje bezpośrednie uwolnione podczas 
produkcji towarów, których wielkość 
oblicza się zgodnie z metodami 
określonymi w załączniku III;

16) „emisje wbudowane” oznaczają 
emisje bezpośrednie i pośrednie uwolnione 
podczas produkcji towarów, których 
wielkość oblicza się zgodnie z metodami 
określonymi w załączniku III, oraz energię 
zużytą przez producenta podczas 
produkcji towarów zgodnie z metodami, 
które Komisja określi na podstawie art. 7 
ust. 7a;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 –punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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18) „certyfikat CBAM” oznacza 
certyfikat w formacie elektronicznym 
odpowiadający jednej tonie emisji 
wbudowanych związanych z towarami;

18) „certyfikat CBAM” oznacza 
wspólny dla wszystkich państw 
członkowskich certyfikat w formacie 
elektronicznym odpowiadający jednej tonie 
emisji wbudowanych związanych 
z towarami;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22) „rzeczywiste emisje” oznaczają 
emisje obliczone na podstawie danych 
pierwotnych dotyczących procesów 
produkcji towarów;

22) „rzeczywiste emisje” oznaczają 
emisje obliczone na podstawie danych 
pierwotnych dotyczących procesów 
produkcji towarów oraz energii zużytej w 
procesach produkcji towarów;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) informacje niezbędne do wykazania 
finansowej i operacyjnej zdolności 
zgłaszającego do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz, jeżeli właściwy organ 
podjął taką decyzję na podstawie oceny 
ryzyka, dokumenty potwierdzające te 
informacje, takie jak rachunek zysków 
i strat oraz bilans za maksymalnie trzy 
ostatnie lata budżetowe, za które 
zamknięto rozliczenia;

f) informacje absolutnie niezbędne do 
wykazania finansowej i operacyjnej 
zdolności zgłaszającego do wypełnienia 
jego obowiązków wynikających 
z niniejszego rozporządzenia oraz, jeżeli 
właściwy organ podjął taką decyzję na 
podstawie oceny ryzyka, dokumenty 
potwierdzające te informacje, takie jak 
rachunek zysków i strat oraz bilans za 
maksymalnie trzy ostatnie lata budżetowe, 
za które zamknięto rozliczenia;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ha) w stosownych przypadkach nazwę i 
dane kontaktowe właściwego organu 
państwa trzeciego odpowiedzialnego za 
pobieranie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych uiszczanych przez 
operatora w tym państwie trzecim;

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W razie notorycznego 
niewywiązywania się przez 
upoważnionego zgłaszającego z 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu właściwe organy 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego cofają udzielone mu 
zezwolenie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących standardowego formatu 
wniosku oraz terminów i procedury, 
których ma przestrzegać właściwy organ 
przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie 
upoważnienia zgodnie z ust. 1, oraz zasad 
identyfikacji przez właściwy organ 
zgłaszających przywóz energii 
elektrycznej. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 
2. 

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących jednolitego standardowego 
formatu wniosku oraz terminów 
i procedury, których ma przestrzegać 
właściwy organ przy rozpatrywaniu 
wniosków o udzielenie upoważnienia 
zgodnie z ust. 1, oraz zasad identyfikacji 
przez właściwy organ zgłaszających 
przywóz energii elektrycznej. Format 
wniosku nadaje się do odczytu 
maszynowego, co ułatwia wymianę 
informacji między państwami 
członkowskimi. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 29 ust. 
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2.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Upoważnieni zgłaszający 
wypełniają standardowy formularz 
deklaracji znajdujący się na ich 
indywidualnym koncie w krajowym 
rejestrze utworzonym przez właściwe 
organy. Po przekazaniu informacji do 
centralnego rejestru UE Komisja może 
zażądać od pozostałych właściwych 
organów dostarczenia wszelkich dowodów 
dotyczących informacji wymaganych na 
mocy ust. 3 lit. d).

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wielkość emisji wbudowanych 
związanych z towarami oblicza się zgodnie 
z metodami przedstawionymi w załączniku 
III.

1. Wielkość bezpośrednich emisji 
wbudowanych związanych z towarami 
oblicza się zgodnie z metodami 
przedstawionymi w załączniku III.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wielkość emisji wbudowanych 
związanych z towarami innymi niż energia 
elektryczna ustala się na podstawie 
rzeczywistych emisji zgodnie z metodami 
przedstawionymi w załączniku III pkt 2 i 3. 
W przypadku braku możliwości 

2. Wielkość bezpośrednich emisji 
wbudowanych związanych z towarami 
innymi niż energia elektryczna ustala się 
na podstawie rzeczywistych emisji zgodnie 
z metodami przedstawionymi w załączniku 
III pkt 2 i 3. W przypadku braku 
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odpowiedniego ustalenia wielkości 
rzeczywistych emisji wielkość emisji 
wbudowanych ustala się przez odniesienie 
do wartości domyślnych zgodnie 
z metodami opisanymi w załączniku III 
pkt 4.1.

możliwości odpowiedniego ustalenia 
wielkości rzeczywistych emisji wielkość 
emisji wbudowanych ustala się przez 
odniesienie do wartości domyślnych 
zgodnie z metodami opisanymi 
w załączniku III pkt 4.1.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 28 aktów 
delegowanych w sprawie określenia 
metody obliczania pośrednich emisji 
wbudowanych dla towarów prostych i 
złożonych oraz odpowiednich wartości 
domyślnych, a także metody ustalania 
ceny CBAM pośrednich emisji 
wbudowanych.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 
Komisja przyjmie akty wykonawcze, o 
których mowa w ust. 6, tak by można je 
było stosować od dnia 1 stycznia 2024 r. 
Akty delegowane, o których mowa w ust. 
7a, Komisja przyjmie po przeprowadzeniu 
oceny skutków na koniec okresu 
przejściowego.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących zasad 
weryfikacji, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do możliwości odstąpienia 
od obowiązku wizyty weryfikatora 
w instalacji, w której produkowane są 
odnośne towary, oraz obowiązku 
określenia progów pozwalających 
stwierdzić, czy nieprawidłowości lub 
niezgodności są istotne, a także 
w odniesieniu do dokumentacji 
uzupełniającej wymaganej do sporządzenia 
sprawozdania z weryfikacji.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów wykonawczych dotyczących zasad 
weryfikacji, o których mowa w ust. 1, 
w odniesieniu do dokładności informacji 
zawartych w deklaracji CBAM, obowiązku 
wizyty weryfikatora w instalacji, w której 
produkowane są odnośne towary, oraz 
obowiązku określenia progów 
pozwalających stwierdzić, czy 
nieprawidłowości lub niezgodności są 
istotne, a także w odniesieniu do 
dokumentacji uzupełniającej wymaganej 
do sporządzenia sprawozdania 
z weryfikacji.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 
przez niezależną osobę, wymaganych do 
wykazania, że zadeklarowane emisje 
wbudowane podlegały opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
rekompensaty z tytułu wywozu.

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry i wysyła właściwym organom 
dokumenty poświadczone przez 
weryfikatora akredytowanego na mocy z 
art. 18 i zgodnie z zakresem kompetencji 
określonym w art. 8 ust. 1 w odniesieniu 
do weryfikacji emisji wbudowanych. 
Akredytowany weryfikator ma obowiązek 
wykazania, że zadeklarowane emisje 
wbudowane podlegały opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
rekompensaty.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek operatora instalacji 
znajdującej się w państwie trzecim 
Komisja rejestruje informacje dotyczące 
tego operatora i jego instalacji 
w centralnej bazie danych, o której mowa 
w art. 14 ust. 4.

1. Komisja rejestruje informacje 
dotyczące operatorów i ich instalacji 
znajdujących się w państwach trzecich 
w centralnej bazie danych, o której mowa 
w art. 14 ust. 4 i do której dostęp mają 
organy krajowe.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w stosownych przypadkach nazwę i 
dane kontaktowe właściwego organu 
państwa trzeciego odpowiedzialnego za 
pobieranie opłat za emisję gazów 
cieplarnianych uiszczanych przez 
operatora w tym państwie trzecim;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 
lit. c), muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić weryfikację 
zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić 
wszelkiemu właściwemu organowi 
dokonanie, zgodnie z art. 19 ust. 1, 
przeglądu deklaracji CBAM złożonej przez 
upoważnionego zgłaszającego, któremu 
ujawniono odpowiednie informacje 
zgodnie z ust. 8.

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5 
lit. c), muszą być wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić weryfikację 
zgodnie z ust. 5 lit. b) oraz aby umożliwić 
wszelkiemu właściwemu organowi 
weryfikację oraz dokonanie, zgodnie 
z art. 19 ust. 1, przeglądu deklaracji 
CBAM złożonej przez upoważnionego 
zgłaszającego, któremu ujawniono 
odpowiednie informacje zgodnie z ust. 8.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy ustanawiają 
krajowe rejestry z kontami 
upoważnionych zgłaszających. Konta te są 
połączone, udostępniane wszystkim 
właściwym organom i automatycznie 
włączane do systemu centralnej bazy 
danych rejestrów UE, którym zarządza 
Komisja.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy wymieniały ze sobą 
wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków.

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy wymieniały ze sobą 
wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków, automatycznie 
za pośrednictwem centralnej bazy danych 
rejestrów UE lub na wniosek i w terminie 
trzech miesięcy, gdy inny właściwy organ 
lub Komisja wystąpi o udzielenie 
szczegółowych informacji związanych z 
obliczaniem certyfikatów CBAM.

Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja wymaga od państw 
członkowskich dopilnowania, by właściwe 
organy, jako część swojej działalności, 
prowadziły dla pracowników kursy 
rozwijające umiejętności i specjalistyczne 
szkolenia w tej dziedzinie.



PE697.670v02-00 244/303 RR\1256662PL.docx

PL

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wspiera właściwe organy 
w wypełnianiu ich obowiązków 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
i koordynuje ich działania.

Komisja wspiera właściwe organy 
w wypełnianiu ich obowiązków 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
i koordynuje ich działania. W tym 
kontekście Komisja opracowuje wytyczne i 
materiały szkoleniowe, aby pomóc 
właściwym organom krajowym. Komisja 
aktualizuje te dokumenty w miarę potrzeb.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe rejestry i centralna baza danych Krajowe rejestry i centralna baza danych 
rejestrów UE

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego ustanawia krajowy rejestr 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim w formie 
standaryzowanej elektronicznej bazy 
danych, zawierający dane dotyczące 
certyfikatów CBAM tych zgłaszających, 
oraz zapewnia poufność zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 13.

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego ustanawia krajowy rejestr 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim w formie 
standaryzowanej elektronicznej bazy 
danych, zawierający dane dotyczące 
certyfikatów CBAM tych zgłaszających, 
oraz zapewnia poufność zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 13. Taka 
znormalizowana elektroniczna baza 
danych jest kompatybilna z centralną bazą 
danych rejestrów UE utworzoną przez 
Komisję, w taki sposób, aby dane mogły 
być automatycznie przesyłane do 
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centralnej bazy danych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) opłatę za emisję gazów 
cieplarnianych uiszczaną w państwie 
trzecim za powiązane emisje wbudowane;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) sprawozdanie akredytowanego 
weryfikatora;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje zawarte w bazie danych, 
o których mowa w ust. 2, są poufne.

3. Komisja ustanawia centralną bazę 
danych, która automatycznie gromadzi 
informacje, o których mowa w ust. 2 – są 
one automatycznie dostępne właściwym 
organom każdego państwa 
członkowskiego. Informacje zawarte 
w bazie danych, o których mowa w ust. 2, 
są poufne.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Centralna baza danych rejestrów 
UE ma zapewniać skuteczne i przejrzyste 
zarządzanie informacjami dostarczonymi 
przez upoważnionego zgłaszającego i jest 
zarządzana przez Komisję. Komisja może 
zwrócić się do właściwych organów o 
dalsze informacje, aby zapewnić spójność 
informacji dostarczonych przez 
zgłaszającego oraz do celów swoich 
sprawozdań.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia publicznie 
dostępną centralną bazę danych 
zawierającą imiona i nazwiska/nazwy, 
adresy i dane kontaktowe operatorów 
instalacji oraz informacje na temat 
lokalizacji instalacji w państwach trzecich 
zgodnie z art. 10 ust. 2. Operator może 
odmówić publicznego udostępnienia 
swojego imienia i nazwiska lub swojej 
nazwy, adresu i danych kontaktowych.

4. Komisja ustanawia publicznie 
dostępną centralną bazę danych 
zawierającą imiona i nazwiska/nazwy, 
adresy i dane kontaktowe operatorów 
instalacji oraz informacje na temat 
lokalizacji instalacji w państwach trzecich 
zgodnie z art. 10 ust. 2. Operator może 
odmówić publicznego udostępnienia 
swojego adresu i danych kontaktowych, 
ale informacje te są zawsze udostępniane 
właściwym organom.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Centralny administrator 
przeprowadza oparte na analizie ryzyka 
kontrole transakcji zarejestrowanych 
w rejestrach krajowych za pośrednictwem 
niezależnego dziennika transakcji w celu 
zapewnienia, aby nie występowały żadne 
nieprawidłowości w zakresie nabywania, 
posiadania, umarzania, odkupu 

2. Centralny administrator 
przeprowadza oparte na analizie ryzyka 
kontrole transakcji zarejestrowanych 
w rejestrach krajowych za pośrednictwem 
niezależnego dziennika transakcji w celu 
zapewnienia, aby nie występowały żadne 
nieprawidłowości w zakresie obliczania, 
nabywania, posiadania, umarzania, odkupu 
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i anulowania certyfikatów CBAM. i anulowania certyfikatów CBAM.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w wyniku kontroli 
przeprowadzonych na podstawie ust. 2 
stwierdzone zostaną nieprawidłowości, 
Komisja powiadamia zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie 
o konieczności przeprowadzenia dalszego 
dochodzenia w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Jeżeli w wyniku kontroli 
przeprowadzonych na podstawie ust. 2 
stwierdzone zostaną nieprawidłowości, 
Komisja powiadamia zainteresowane 
państwo lub państwa członkowskie 
o konieczności przeprowadzenia dalszego 
dochodzenia w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości w 
terminie 3 miesięcy.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy upoważniony 
zgłaszający zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej lub jego 
upoważnienie zostało cofnięte, właściwy 
organ zamyka rachunek tego 
zgłaszającego.

4. W przypadku gdy upoważniony 
zgłaszający zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej lub jego 
upoważnienie zostało cofnięte, właściwy 
organ zamyka rachunek tego zgłaszającego 
po 2 latach.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zgłaszający nie dopuścił się 
poważnego naruszenia ani nie dopuszczał 
się powtarzających się naruszeń przepisów 
prawa celnego, przepisów podatkowych 
i przepisów dotyczących nadużyć na 
rynku, ani też nie był notowany za 

a) zgłaszający nie dopuścił się 
poważnego naruszenia ani nie dopuszczał 
się powtarzających się naruszeń przepisów 
prawa celnego, przepisów podatkowych 
i przepisów dotyczących nadużyć na 
rynku, ani też nie był notowany za 
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poważne przestępstwa związane z jego 
działalnością gospodarczą w ciągu pięciu 
lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

poważne przestępstwa związane z jego 
działalnością gospodarczą w ciągu pięciu 
lat poprzedzających rok złożenia wniosku; 
zgłaszający nie jest rezydentem do celów 
podatkowych ani nie podlega przepisom 
jurysdykcji, które widnieją w unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zgłaszający nie uczestniczył w 
poważnym lub wielokrotnym naruszaniu 
niniejszego rozporządzenia, które 
skutkowałoby cofnięciem jego zezwolenia 
przez właściwy organ innego państwa 
członkowskiego, zgodnie z art. 5 ust. 5a;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli właściwy organ uzna, że 
warunki wymienione w ust. 1 nie są 
spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie 
przedstawił informacji wymienionych 
w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu.

2. Jeżeli właściwy organ uzna, że 
warunki wymienione w ust. 1 nie są 
spełnione, lub jeżeli wnioskodawca nie 
przedstawił informacji wymienionych 
w art. 5 ust. 3, odmawia się udzielenia 
upoważnienia zgłaszającemu. Właściwy 
organ powiadamia zgłaszającego 
o odmowie tak szybko, jak to możliwe.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Właściwy organ cofa upoważnienie 
zgłaszającego, który nie spełnia już 
warunków określonych w ust. 1 lub który 
nie współpracuje z tym organem.

9. Właściwy organ cofa upoważnienie 
zgłaszającego, który nie spełnia już 
warunków określonych w ust. 1 lub który 
nie współpracuje z tym organem. Właściwy 
organ informuje Komisję i inne właściwe 
organy o każdej odmowie lub o każdym 
cofnięciu przez wprowadzenie 
niezbędnych informacji do rejestru 
krajowego, które to informacje są 
niezwłocznie przenoszone do centralnej 
bazy danych.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 28, w którym określono 
warunki umożliwiające akredytowanym 
weryfikatorom przestrzeganie art. 21, 32 
i 34 rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2018/2067 w odniesieniu do wizyt 
w obiekcie w przypadku, gdy obiekt jest 
zlokalizowany w państwie trzecim.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Portal informacyjny dla upoważnionych 

zgłaszających
1. Dnia [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
uruchamia portal internetowy, aby pomóc 
upoważnionym zgłaszającym, w 
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szczególności MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwom, w 
przekazywaniu informacji wymaganych 
na mocy niniejszego rozporządzenia. 
2. Portal wspomniany w ust. 1 
dostarcza informacji dotyczących:
(i) ceny CO2 uiszczanej w państwach 
trzecich, o której mowa w art. 9;
(ii) każdej umowy zawartej przez Unię 
z państwem trzecim i mającej wpływ na 
certyfikaty CBAM, które mają zostać 
przekazane do umorzenia, w przypadku 
przywozu z tego państwa trzeciego, oraz 
sposobu, w jaki ta umowa wpływa na 
certyfikaty CBAM;
(iii) odpowiedzi na konkretne pytania 
przedsiębiorstw dotyczące sposobu 
prawidłowego wypełnienia deklaracji;
(iv) właściwych władz krajowych w 
każdym państwie członkowskim.
3. Komisja regularnie ocenia 
możliwość poprawy jakości informacji i 
pomocy dostarczanej za pośrednictwem 
portalu internetowego.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego sprzedaje certyfikaty 
CBAM zgłaszającym upoważnionym 
w danym państwie członkowskim po cenie 
obliczonej zgodnie z art. 21.

1. Komisja sprzedaje certyfikaty 
CBAM zgłaszającym upoważnionym po 
cenie obliczonej zgodnie z art. 21.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2



RR\1256662PL.docx 251/303 PE697.670v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ zapewnia, aby 
każdemu certyfikatowi CBAM nadano 
jednostkowy kod identyfikacyjny 
w momencie utworzenia certyfikatu, 
i rejestruje taki jednostkowy kod 
identyfikacyjny, cenę i datę sprzedaży 
certyfikatu w krajowym rejestrze na 
rachunku upoważnionego zgłaszającego 
dokonującego zakupu tego certyfikatu.

2. Komisja zapewnia, aby każdemu 
certyfikatowi CBAM nadano jednostkowy 
kod identyfikacyjny w momencie 
utworzenia certyfikatu, i rejestruje taki 
jednostkowy kod identyfikacyjny, cenę 
i datę sprzedaży certyfikatu w centralnej 
bazie danych rejestrów UE na rachunku 
upoważnionego zgłaszającego 
dokonującego zakupu tego certyfikatu. 
Informacje takie automatycznie trafiają 
do rejestru krajowego.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
bardziej szczegółowego określenia metody 
obliczania średniej ceny certyfikatów 
CBAM oraz praktycznych ustaleń 
dotyczących publikacji tej ceny. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

3. Komisja jest również uprawniona 
do przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
bardziej szczegółowego określenia metody 
obliczania średniej ceny certyfikatów 
CBAM oraz praktycznych ustaleń 
dotyczących publikacji tej ceny. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 29 ust. 2.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
upoważniony zgłaszający przekazuje 
właściwemu organowi do umorzenia 
certyfikaty CBAM w liczbie 
odpowiadającej emisjom wbudowanym 
zadeklarowanym zgodnie z art. 6 ust. 2 
lit. c) i zweryfikowanym zgodnie z art. 8 za 
rok kalendarzowy poprzedzający rok, 

1. Do dnia 31 maja każdego roku 
upoważniony zgłaszający przekazuje 
Komisji do umorzenia certyfikaty CBAM 
w liczbie odpowiadającej emisjom 
wbudowanym zadeklarowanym zgodnie z 
art. 6 ust. 2 lit. c) i zweryfikowanym 
zgodnie z art. 8 za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok, w którym dokonuje się 
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w którym dokonuje się umorzenia. umorzenia.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli właściwy organ ustali, że 
liczba certyfikatów CBAM na rachunku 
upoważnionego zgłaszającego jest 
niezgodna z obowiązkami określonymi 
w ust. 2 zdanie drugie, wówczas organ ten 
powiadamia upoważnionego zgłaszającego 
o korekcie i wzywa go do przekazania do 
umorzenia dodatkowych certyfikatów 
CBAM w terminie jednego miesiąca.

3. Jeżeli Komisja ustali, że liczba 
certyfikatów CBAM na rachunku 
upoważnionego zgłaszającego jest 
niezgodna z obowiązkami określonymi w 
ust. 2 zdanie drugie, wówczas powiadamia 
upoważnionego zgłaszającego o korekcie i 
wzywa go do przekazania do umorzenia 
dodatkowych certyfikatów CBAM w 
terminie jednego miesiąca.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego, na wniosek zgłaszającego 
upoważnionego w danym państwie 
członkowskim, odkupuje nadwyżkowe 
certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku 
zgłaszającego w krajowym rejestrze po 
przekazaniu certyfikatów do umorzenia 
zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup 
przedstawia się do dnia 30 czerwca 
każdego roku, w którym certyfikaty 
CBAM przekazano do umorzenia.

1. Komisja, na wniosek 
upoważnionego zgłaszającego 
upoważnionego, odkupuje nadwyżkowe 
certyfikaty CBAM pozostałe na rachunku 
zgłaszającego w krajowym rejestrze i 
w centralnej bazie danych rejestrów UE 
po przekazaniu certyfikatów do umorzenia 
zgodnie z art. 22. Wniosek o odkup 
przedstawia się do dnia 30 czerwca 
każdego roku, w którym certyfikaty 
CBAM przekazano do umorzenia.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca każdego roku Do dnia 30 czerwca każdego roku Komisja 
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właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego anuluje wszelkie 
certyfikaty CBAM, które zakupiono 
w roku przed poprzednim rokiem 
kalendarzowym i które pozostają 
w krajowym rejestrze na rachunku 
zgłaszających upoważnionych w danym 
państwie członkowskim.

anuluje wszelkie certyfikaty CBAM, które 
zakupiono w roku przed poprzednim 
rokiem kalendarzowym i które pozostają w 
krajowym rejestrze na rachunku 
upoważnionych zgłaszających.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Akredytowany weryfikator 
przedstawiający nieprawdziwe informacje 
w deklaracji CBAM jest usuwany z 
rejestru krajowego. Akredytowany 
weryfikator, który potwierdził, że 
informacje podane w deklaracji CBAM są 
fałszywe, zostaje pozbawiony certyfikatu 
przez odpowiedni organ krajowy.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda osoba inna niż upoważniony 
zgłaszający wprowadzająca towary na 
obszar celny Unii bez przekazania do 
umorzenia certyfikatów CBAM zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem podlega 
karze, o której mowa w ust. 1, w roku, 
w którym wprowadzono dane towary, 
w odniesieniu do każdego certyfikatu 
CBAM, który taka osoba powinna była 
przekazać do umorzenia.

2. Oprócz sankcji administracyjnych 
i karnych, o których mowa w ust. 5, każda 
osoba inna niż upoważniony zgłaszający 
wprowadzająca towary na obszar celny 
Unii bez przekazania do umorzenia 
certyfikatów CBAM zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem podlega karze, o której 
mowa w ust. 1, w roku, w którym 
wprowadzono dane towary, w odniesieniu 
do każdego certyfikatu CBAM, który taka 
osoba powinna była przekazać do 
umorzenia.
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uiszczenie kary w żadnym 
wypadku nie zwalnia upoważnionego 
zgłaszającego z obowiązku przekazania do 
umorzenia pozostałych certyfikatów 
CBAM w danym roku właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, 
w którym zgłaszający został upoważniony.

3. Uiszczenie kary w żadnym 
wypadku nie zwalnia upoważnionego 
zgłaszającego z obowiązku przekazania 
Komisji do umorzenia pozostałych 
certyfikatów CBAM w danym roku.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W razie powtarzającego się 
uchybiania obowiązkom wynikającym z 
niniejszego rozporządzenia przez 
upoważnionego zgłaszającego właściwe 
organy zainteresowanych państw 
członkowskich cofają udzielone mu 
zezwolenie na przywóz, zgodnie z art. 5 
ust. 5a.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Oprócz kar, o których mowa 
w ust. 2, państwa członkowskie mogą 
stosować sankcje administracyjne lub 
karne za nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących CBAM zgodnie z przepisami 
krajowymi. Takie sankcje muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

5. Oprócz kar, o których mowa w ust. 
1, państwa członkowskie mogą stosować 
sankcje administracyjne lub karne za 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
CBAM zgodnie z przepisami krajowymi. 
We wszystkich przypadkach państwa 
członkowskie stosują sankcje 
administracyjne lub karne wobec 
wszelkich osób innych niż upoważnieni 
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zgłaszający wprowadzających towary na 
obszar celny Unii bez przedłożenia 
certyfikatów CBAM. Takie sankcje muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja, we współpracy z 
właściwymi organami, dostarcza 
państwom członkowskim wytyczne 
dotyczące promowania skutecznego, 
proporcjonalnego i odstraszającego 
ujednoliconego systemu sankcji 
administracyjnych i karnych.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obchodzenie przepisów Oszustwa i obchodzenie przepisów

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działanie, na 
podstawie istotnych i obiektywnych 
danych, zgodnie z niniejszym artykułem, 
aby rozwiązać problem praktyk 
zmierzających do obejścia przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

1. Komisja podejmuje działanie, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
państwa członkowskiego, na podstawie 
istotnych i obiektywnych danych, zgodnie 
z niniejszym artykułem, aby rozwiązać 
problem praktyk polegających na 
oszustwach lub próbach obejścia 
przepisów niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Praktyki zmierzające do obejścia 
przepisów obejmują sytuacje, w których 
zmiana struktury handlu związana 
z towarami objętymi zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia nie ma 
wystarczającej, należytej przyczyny ani 
uzasadnienia ekonomicznego poza 
dążeniem do uniknięcia obowiązków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
i polega na zastąpieniu takich towarów 
produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi, które nie są 
uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I, ale należą do sektora 
objętego zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

2. Praktyki polegające na oszustwach 
i próbach obejścia przepisów to działania, 
których celem jest uniknięcie zobowiązań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
Są to sytuacje, które wynikają z praktyki i 
procedur działania, które nie mają 
należytej przyczyny ani uzasadnienia 
ekonomicznego poza dążeniem do 
uniknięcia lub zminimalizowania 
obowiązków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu i obejmują między innymi:

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przypadki zastępowania takich 
towarów produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi, których nie 
uwzględniono w wykazie towarów 
w załączniku I, ale należą do sektora 
objętego zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przypadki zastępowania tych 
towarów towarami o mniejszej wielkości 
emisji związanych z produkcją niż towary 
normalnie produkowane w kraju wywozu, 
wyłącznie w celu ich wywozu do Unii;

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przypadki wysyłania takich 
towarów do kraju lub regionu, o którym 
mowa w art. 2 ust. 3, lub do 
jakiegokolwiek innego kraju lub regionu 
pośredniczącego przed ich przywozem na 
rynek Unii, w celu uniknięcia lub 
złagodzenia obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia;

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) fałszywych deklaracjach 
dotyczących tożsamości producenta 
danego towaru lub charakteru danego 
towaru bądź procesu produkcji 
stosowanego w celu jego wytworzenia;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera e (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich innych środkach 
mających potencjalnie na celu unikanie 
lub obchodzenie obowiązków określonych 
w niniejszym rozporządzeniu lub 
podważanie ich wpływu, w tym na 
całkowite emisje gazów cieplarnianych.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli Komisja stwierdzi przypadki 
oszustwa lub obchodzenia przepisów 
wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu, 
powiadamia odpowiednie właściwe organy 
krajowe w celu nałożenia, w stosownych 
przypadkach, kar przewidzianych w art. 
26.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie lub każda 
strona odczuwająca skutki sytuacji 
opisanych w ust. 2 lub odnosząca korzyści 
w związku z takimi sytuacjami może 
powiadomić Komisję, jeżeli – 
w dwumiesięcznym okresie w porównaniu 
do analogicznego okresu w poprzednim 
roku – odnotuje znaczny spadek wielkości 
przywozu towarów objętych zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
i wzrost wielkości przywozu produktów 
nieznacznie zmodyfikowanych, które nie 
są uwzględnione w wykazie towarów 
w załączniku I. Komisja stale monitoruje 
wszelkie znaczne zmiany struktury handlu 

3. W następstwie skargi złożonej 
przez zainteresowaną stronę lub 
z inicjatywy własnej Komisja może podjąć 
decyzję, po przeprowadzeniu dochodzenia, 
o rozszerzeniu zakresu obowiązków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
w dowolny sposób konieczny do 
zapobiegania oszustwom lub obchodzeniu 
CBAM w przyszłości, w przypadku gdy 
występuje oszustwo lub obchodzenie 
obowiązujących środków, uwzględniając 
międzynarodowe zobowiązania Unii, a 
zwłaszcza te wynikające z odpowiednich 
porozumień WTO.
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towarami i produktami nieznacznie 
zmodyfikowanymi na szczeblu unijnym.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W powiadomieniu, o którym mowa 
w ust. 3, podaje się uzasadnienie jego 
złożenia oraz odpowiednie dane 
i statystyki dotyczące towarów 
i produktów, o których mowa w ust. 2.

skreśla się

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli Komisja – biorąc pod uwagę 
odpowiednie dane, sprawozdania 
i statystyki, w tym przekazane przez 
organy celne państw członkowskich – ma 
wystarczające powody, aby sądzić, że w co 
najmniej jednym państwie członkowskim 
występują okoliczności, o których mowa 
w ust. 3, wówczas jest ona upoważniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 28 w celu uzupełnienia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
tak, aby obejmował on produkty 
nieznacznie zmodyfikowane do celów 
przeciwdziałania obchodzeniu przepisów.

5. Dochodzenia na mocy niniejszego 
artykułu wszczyna się z inicjatywy Komisji 
lub na wniosek państwa członkowskiego 
lub każdej zainteresowanej strony 
w przypadku, gdy wniosek zawiera 
wystarczające dowody dotyczące 
czynników wymienionych w ust. 2. 
Komisja jest odpowiedzialna za wszczęcie 
dochodzenia i ma prawo nakazać 
organom celnym państw członkowskich 
poddanie przywozu rejestracji. Komisja 
informuje państwa członkowskie, gdy 
zainteresowana strona lub państwo 
członkowskie wystąpiły z wnioskiem 
uzasadniającym wszczęcie dochodzenia, 
a Komisja zakończyła jego analizę, lub 
gdy Komisja samodzielnie ustaliła, że 
należy wszcząć dochodzenie.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja prowadzi dochodzenie, a 
organy celne mogą jej pomagać. Komisja 
kończy dochodzenie w odpowiednim 
czasie.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli w trakcie dochodzenia 
wykryto przypadek obchodzenia przepisów 
Komisja nakłada karę zgodnie z art. 26 na 
upoważnionego zgłaszającego 
zaangażowanego w obchodzenie 
przepisów oraz, w stosownych 
przypadkach, na operatora instalacji 
zlokalizowanej w państwie trzecim, 
związanego z upoważnionym 
zgłaszającym. W stosownych przypadkach 
kara wiąże się także z cofnięciem 
pozwolenia na przywóz i jest nią 
obejmowany operator.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Co dwa lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie głównych 
zidentyfikowanych praktyk polegających 
na oszustwach i próbach obejścia 
przepisów. W stosownych przypadkach 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy, aby zapobiegać takim 
praktykom i zmniejszać 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
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Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 ust. 3 i art. 27 
ust. 5 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 10 i 11, art. 7 ust. 7a, art. 8 ust. 3 i 3a, 
art. 18 ust. 3 i art. 27 ust. 5, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, art. 18 
ust. 3 i art. 27 ust. 5, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 2 ust. 10 i 11, art. 7 ust. 7a, 
art. 8 ust. 3 i 3a, art. 18 ust. 3 i art. 27 
ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 2 ust. 10, art. 2 ust. 11, 
art. 18 ust. 3 i art. 27 ust. 5 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo 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 

7. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 2 ust. 10 i 11, art. 7 ust. 7a, 
art. 8 ust. 3 i 3a, art. 18 ust. 3 i art. 27 
ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
Parlament Europejski albo 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 
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ten przedłuża się o dwa miesiące 
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje do celów rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, tak 
aby obejmował on emisje pośrednie 
i towary inne niż towary wymienione 
w załączniku I, oraz opracowuje metody 
obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego.

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje do celów opracowywania 
metod obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego. Przed zakończeniem 
okresu przejściowego Komisja przedstawia 
wniosek ustawodawczy, aby rozszerzyć 
zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia na towary inne niż 
wymienione w załączniku I. Wniosek 
opiera się na ocenie wpływu skutków 
różnych wariantów i harmonogramów 
dalszego rozszerzenia zakresu 
delegowanej decyzji Komisji (UE) 
2019/708 na resztę sektorów, w tym 
między innymi na rozszerzenie na olej, 
papier, szkło, tworzywa sztuczne, 
chemikalia i produkty rynku niższego 
szczebla, a także na składniki produktów 
końcowych, w których wykorzystano 
składniki objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja ocenia system 
zarządzania CBAM, w tym pod kątem 
ustanowienia europejskiego organu 
CBAM. Po ocenie Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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sprawozdanie, któremu w stosownych 
przypadkach towarzyszy wniosek 
ustawodawczy dotyczący bardziej 
scentralizowanego systemu zarządzania.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
pośrednie i o towary nieobjęte dotąd 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także 
ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie 
to zawiera również ocenę możliwości 
rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji.

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego, a następnie co pięć lat lub 
w dowolnym momencie na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
w szczególności:

– ocenę skutków społecznych rozszerzenia 
CBAM na towary inne niż wymienione w 
załączniku I, wraz ze środkami mającymi 
zminimalizować te skutki;
– wskazanie praktyk zmierzających do 
obejścia przepisów i do oszustw oraz 
możliwe środki zaradcze;
– ocenę możliwości rozszerzenia 
w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
o usługi, w przypadku których może 
występować ryzyko ucieczki emisji;
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– badanie wszelkich potencjalnych skarg 
państw trzecich na zgodność niniejszego 
rozporządzenia z mającymi zastosowanie 
zasadami WTO;
– ocenę skuteczności CBAM pod kątem 
ryzyka ucieczki emisji.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu Komisji towarzyszy wniosek 
ustawodawczy.

3. W stosownych przypadkach 
sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2, 
towarzyszy wniosek ustawodawczy w celu 
wprowadzenia zmian w oparciu o 
informacje zawarte w sprawozdaniu.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IX – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koordynacja z przydzielaniem bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS

Koordynacja z wycofywaniem 
przydzielania bezpłatnych uprawnień 
w ramach EU ETS

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział bezpłatnych uprawnień 
w ramach EU ETS a obowiązek 
przekazania do umorzenia certyfikatów 
CBAM

Wycofywanie przydzielania bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS
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Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Certyfikaty CBAM przekazane do 
umorzenia zgodnie z art. 22 podlegają 
korekcie odzwierciedlającej stopień, 
w jakim uprawnienia w ramach EU ETS 
są przydzielane bezpłatnie zgodnie 
z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE 
instalacjom służącym do produkcji, na 
terytorium Unii, towarów wymienionych 
w załączniku I.

1. Wycofywanie przydzielania 
bezpłatnych uprawnień jest 
skoordynowane ze stopniowym 
wprowadzaniem CBAM. Certyfikaty 
CBAM przekazane do umorzenia zgodnie 
z art. 22 odzwierciedlają cenę zapłaconą 
przez instalacje produkujące w Unii na 
mocy dyrektywy XXXX/XX/XX (zmieniony 
EU ETS).

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
określających metodę obliczeniową na 
potrzeby redukcji, o której mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 29 ust. 2.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
określających metodę obliczeniową na 
potrzeby redukcji, o której mowa w ust. 1. 
Akty wykonawcze przyjmuje się przed 
końcem okresu przejściowego i zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 29 ust. 2.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Za każdy kwartał w danym roku 
kalendarzowym każdy zgłaszający 
przedkłada w ciągu jednego miesiąca po 
zakończeniu kwartału sprawozdanie 
(„sprawozdanie CBAM”) zawierające 
informacje na temat towarów 
przywiezionych w danym kwartale 

1. Za każdy kwartał w danym roku 
kalendarzowym każdy zgłaszający 
przedkłada w ciągu jednego miesiąca po 
zakończeniu kwartału sprawozdanie 
(„sprawozdanie CBAM”) zawierające 
informacje na temat towarów 
przywiezionych w danym kwartale 
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właściwemu organowi państwa 
członkowskiego przywozu lub, jeżeli 
towary przywieziono do więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
wybranego przez zgłaszającego.

właściwemu organowi państwa 
członkowskiego przywozu lub, jeżeli 
towary przywieziono do więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, każdemu 
właściwemu organowi państw 
członkowskich, do których zgłaszający 
przywozi towary.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rzeczywistą całkowitą wielkość 
emisji wbudowanych, wyrażoną w tonach 
emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na 
megawatogodzinę energii elektrycznej lub 
– w przypadku innych towarów – w tonach 
emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na 
tonę każdego rodzaju towarów, obliczoną 
zgodnie z metodą określoną w załączniku 
III;

b) rzeczywistą całkowitą wielkość 
bezpośrednich emisji wbudowanych, 
wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu 
dwutlenku węgla na megawatogodzinę 
energii elektrycznej lub – w przypadku 
innych towarów – w tonach emisji 
ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę 
każdego rodzaju towarów, obliczoną 
zgodnie z metodą określoną w załączniku 
III;

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rzeczywistą całkowitą wielkość 
pośrednich emisji wbudowanych, 
wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu 
dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju 
towarów innych niż energia elektryczna, 
obliczoną zgodnie z metodą określoną 
w akcie wykonawczym, o którym mowa 
w ust. 6;

c) rzeczywistą całkowitą wielkość 
pośrednich emisji wbudowanych, 
wyrażoną w tonach emisji ekwiwalentu 
dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju 
towarów innych niż energia elektryczna, 
obliczoną zgodnie z metodą określoną 
w aktach delegowanych, o których mowa 
w art. 7 ust. 7a;
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Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opłatę za emisję gazów 
cieplarnianych należną w państwie 
pochodzenia za emisje wbudowane 
związane z towarami przywożonymi, która 
nie podlega rabatowi eksportowemu ani 
żadnej innej formie rekompensaty z tytułu 
wywozu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ przekazuje 
Komisji informacje, o których mowa 
w ust. 2, najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy po zakończeniu kwartału 
objętego sprawozdaniem.

3. Właściwy organ przekazuje 
Komisji informacje, o których mowa 
w ust. 2, najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy po zakończeniu kwartału 
objętego sprawozdaniem, a informacje te 
są udostępniane w centralnej bazie 
danych rejestrów UE.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących informacji zgłaszanych 
w sprawozdaniu, procedur przekazywania 
informacji, o których mowa w ust. 3, oraz 
przeliczania kwoty opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej 
na euro po średnim rocznym kursie 
wymiany. Komisja jest również 
uprawniona do przyjęcia aktów 

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych 
dotyczących informacji zgłaszanych 
w sprawozdaniu, procedur przekazywania 
informacji, o których mowa w ust. 3, oraz 
przeliczania kwoty opłaty za emisję gazów 
cieplarnianych zapłaconej w walucie obcej 
na euro po średnim rocznym kursie 
wymiany. Komisja jest również 
uprawniona do przyjęcia aktów 
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wykonawczych w celu bardziej 
szczegółowego określenia niezbędnych 
elementów metody określonej 
w załączniku III, w tym w zakresie 
określania granic systemowych procesów 
produkcji, współczynników emisji, 
ustalanych dla konkretnych instalacji 
wartości rzeczywistych emisji oraz ich 
odpowiedniego stosowania w odniesieniu 
do poszczególnych towarów, a także 
określania metod zapewnienia 
wiarygodności danych, w tym poziomu 
szczegółowości i weryfikacji danych. 
Komisja jest również uprawniona do 
przyjęcia aktów wykonawczych w celu 
opracowania metody obliczania 
pośrednich emisji wbudowanych 
związanych z towarami przywożonymi.

wykonawczych w celu bardziej 
szczegółowego określenia niezbędnych 
elementów metody określonej 
w załączniku III, w tym w zakresie 
określania granic systemowych procesów 
produkcji, współczynników emisji, 
ustalanych dla konkretnych instalacji 
wartości rzeczywistych emisji oraz ich 
odpowiedniego stosowania w odniesieniu 
do poszczególnych towarów, a także 
określania metod zapewnienia 
wiarygodności danych, w tym poziomu 
szczegółowości i weryfikacji danych.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustalenia wielkości specyficznych 
rzeczywistych emisji wbudowanych 
związanych z towarami prostymi 
produkowanymi w danej instalacji 
uwzględnia się wyłącznie emisje 
bezpośrednie. W tym celu stosuje się 
następujący wzór:

W celu ustalenia wielkości specyficznych 
rzeczywistych emisji wbudowanych 
związanych z towarami prostymi 
produkowanymi w danej instalacji stosuje 
się następujący wzór:
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OPINIA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
(COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zbigniew Kuźmiuk

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 dotyczącym 
Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
wzrostu gospodarczego mającą na celu 
przekształcenie Unii w sprawiedliwe 
i dostatnie społeczeństwo, którego 
gospodarka będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) 
gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu jest 
również ochrona, zachowanie i poprawa 

(1) W swoim komunikacie dotyczącym 
Europejskiego Zielonego Ładu31 Komisja 
przedstawiła nową strategię na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
mającą na celu przekształcenie Unii 
w sprawiedliwe, dostatnie i odporne 
społeczeństwo, którego gospodarka 
o obiegu zamkniętym będzie nowoczesna, 
zasobooszczędna i konkurencyjna 
i w którym w 2050 r. nie będzie emisji 
netto (emisje po odliczeniu pochłaniania) 
gazów cieplarnianych, a wzrost 
gospodarczy będzie oddzielony od 
wykorzystania zasobów. Celem 
Europejskiego Zielonego Ładu jest 
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kapitału naturalnego UE oraz ochrona 
zdrowia i dobrostanu obywateli przed 
zagrożeniami i negatywnymi skutkami 
związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja ta musi być 
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. 
W opracowanym przez Komisję Planie 
działania UE na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 
zapowiedziano także promowanie 
odpowiednich instrumentów i zachęt 
w celu lepszego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”, określonej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„TFUE”), a tym samym dokończenie 
stopniowego odchodzenia od 
„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 
obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

również ochrona, zachowanie i poprawa 
kapitału naturalnego Unii, zatrzymanie 
utraty różnorodności biologicznej oraz 
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli 
przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. 
Jednocześnie transformacja ta musi być 
wyważona, sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu, zapewniać 
zrównoważony wzrost gospodarczy i nowe 
miejsca pracy, tak by nikt nie był 
pozostawiony samemu sobie. Ponadto 
Europejski Zielony Ład ma na celu 
wspieranie globalnych działań 
zmierzających do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 
celów porozumienia paryskiego. 
W opracowanym przez Komisję Planie 
działania UE na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby32 
zapowiedziano także promowanie 
odpowiednich instrumentów i zachęt 
w celu lepszego wdrożenia zasady 
„zanieczyszczający płaci”, określonej 
w art. 191 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„TFUE”), a tym samym dokończenie 
stopniowego odchodzenia od 
„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 
obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

__________________ __________________
31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. „Europejski Zielony Ład” 
(COM(2019) 640 final).

31 Komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 
2019 r. „Europejski Zielony Ład” 
(COM(2019) 640 final).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 
2021 r. „Droga do zdrowej planety dla 
wszystkich” (COM(2021) 400 final).

32 Komunikat Komisji z dnia 12 maja 
2021 r. „Droga do zdrowej planety dla 
wszystkich” (COM(2021) 400 final).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Artykuł XX Układu ogólnego w 
sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
umożliwia członkom Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) wdrażanie 
środków niezbędnych do ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, roślin lub zwierząt bądź 
ochrony zasobów naturalnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dopóki podejście polityczne 
w zakresie celów klimatycznych wielu 
międzynarodowych partnerów Unii nie 
będzie dorównywało temu poziomowi 
ambicji, dopóty będzie istniało ryzyko 
ucieczki emisji. Ucieczka emisji gazów 
cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze 
względu na koszty związane z polityką 
klimatyczną przedsiębiorstwa działające 
w niektórych sektorach lub podsektorach 
przenoszą produkcję do innych państw lub 
gdy produkty przywożone z innych państw 
zastępują równoważne wyroby, których 
produkcja wiąże się z mniejszymi emisjami 
gazów cieplarnianych. Może to prowadzić 
do zwiększenia łącznych emisji w skali 
globalnej, tym samym zagrażając redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, której świat 
pilnie potrzebuje, aby móc utrzymać 
wzrost średniej temperatury na świecie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
sprzed epoki przemysłowej.

(8) Dopóki bardzo różne podejścia 
polityczne w zakresie celów klimatycznych 
wielu międzynarodowych partnerów Unii 
nie będą dorównywały poziomowi ambicji 
Unii w zakresie klimatu i będą prowadzić 
do znaczących różnic w wysokości opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, dopóty 
będzie istniało ryzyko ucieczki emisji. 
Ryzyko to istnieje nie tylko w odniesieniu 
do towarów przemysłowych, ale również 
potencjalnie w odniesieniu do produktów 
rolnych. Ucieczka emisji gazów 
cieplarnianych występuje wówczas, gdy ze 
względu na koszty związane z różnicami w 
poziomie ambicji polityki klimatycznej 
przedsiębiorstwa działające w niektórych 
sektorach lub podsektorach przemysłowych 
lub handlowych przenoszą produkcję do 
innych państw lub gdy produkty 
przywożone z innych państw zastępują 
równoważne wyroby, których produkcja 
wiąże się z mniejszymi emisjami gazów 
cieplarnianych. Może to prowadzić do 
zwiększenia łącznych emisji w skali 
globalnej i jednocześnie do osłabienia 
skuteczności unijnych strategii 
ograniczania emisji, tym samym 
zagrażając redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, której świat pilnie 
potrzebuje, aby móc utrzymać wzrost 
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średniej temperatury na świecie znacznie 
poniżej 2 °C ponad poziom sprzed epoki 
przemysłowej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. 
Mechanizm ten ma służyć jako kluczowy 
składnik unijnego zestawu narzędzi 
umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego.

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi integralną część pakietu „Gotowi 
na 55”. Mechanizm ten ma służyć jako 
kluczowy składnik unijnego zestawu 
narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. 
zgodnie z porozumieniem paryskim 
poprzez ograniczenie ryzyka ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych wynikającego 
z bardziej ambitnego unijnego celu 
klimatycznego oraz usprawnionego 
unijnego systemu certyfikacji w ramach 
EU ETS. Inicjatywa ta powinna być 
połączona z zachętami do innowacji 
mających na celu ułatwienie procesu 
dekarbonizacji oraz ze strategiami 
ukierunkowanymi na promowanie 
inwestycji w niskoemisyjne procesy 
przemysłowe.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 
w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 

(10) Istniejące mechanizmy 
ograniczające ryzyko ucieczki emisji 
w sektorach lub podsektorach narażonych 
na takie ryzyko to przejściowy przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
oraz środki finansowe na rekompensaty za 
koszty pośrednie emisji poniesione 
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w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. W porównaniu jednak 
z pełnym systemem aukcyjnym przydział 
bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS 
osłabia sygnał cenowy wysyłany przez ten 
system instalacjom, które takie 
uprawnienia otrzymują, a tym samym 
negatywnie wpływa na zachęty do 
inwestowania w dalsze ograniczanie 
emisji.

w związku z kosztami związanymi 
z emisją gazów cieplarnianych 
przeniesionymi na ceny energii 
elektrycznej, ustanowione odpowiednio 
w art. 10a ust. 6 i art. 10b dyrektywy 
2003/87/WE. Przydział bezpłatnych 
uprawnień w ramach EU ETS powinien 
być jednak stopniowo wycofywany, 
zgodnie z zobowiązaniami i celami Unii 
w zakresie dekarbonizacji oraz po to, by 
zachować zgodność z zasadami handlu 
WTO i uniknąć podwójnej rekompensaty.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) CBAM ma na zastąpić te 
dotychczasowe mechanizmy dzięki 
ograniczeniu ryzyka ucieczki emisji w inny 
sposób, mianowicie poprzez zapewnienie 
równoważnego ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
przywozu i produktów wewnątrzunijnych. 
Aby zapewnić stopniowe przejście 
z obecnego systemu bezpłatnych 
uprawnień na CBAM, mechanizm ten 
powinien być sukcesywnie stopniowo 
wprowadzany przy jednoczesnym 
stopniowym wycofywaniu bezpłatnych 
uprawnień w sektorach objętych CBAM. 
Połączone i transgraniczne stosowanie 
przydzielanych bezpłatnie uprawnień 
w ramach EU ETS oraz CBAM w żadnym 
wypadku nie powinno skutkować 
korzystniejszym traktowaniem towarów 
unijnych w porównaniu z towarami 
przywożonymi na obszar celny Unii.

(11) CBAM ma na zastąpić te 
dotychczasowe mechanizmy dzięki 
ograniczeniu ryzyka ucieczki emisji w inny 
sposób, mianowicie poprzez zapewnienie 
równoważnego ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych w odniesieniu do 
przywozu i produktów wewnątrzunijnych. 
Aby zapewnić stopniowe przejście 
z obecnego systemu bezpłatnych 
uprawnień na CBAM, mechanizm ten 
powinien być stopniowo wprowadzany 
przy jednoczesnym stopniowym 
wycofywaniu bezpłatnych uprawnień 
w sektorach objętych CBAM. CBAM 
powinien być przejrzysty, proporcjonalny 
oraz łatwy w zarządzaniu i nie powinien 
nakładać nadmiernych obciążeń 
finansowych ani administracyjnych na 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie 
(MŚP). Połączone i transgraniczne 
stosowanie przydzielanych bezpłatnie 
uprawnień w ramach EU ETS oraz CBAM 
w żadnym wypadku nie powinno 
skutkować korzystniejszym traktowaniem 
towarów unijnych w porównaniu 
z towarami przywożonymi na obszar celny 



PE697.670v02-00 276/303 RR\1256662PL.docx

PL

Unii ani prowadzić do jakichkolwiek 
zakłóceń na rynku. Dlatego zgodność 
z zasadami WTO należy zapewnić przez 
stopniowe wycofywanie bezpłatnych 
uprawnień na rynku UE, z 
zagwarantowaniem podobnego 
traktowania produktów krajowych 
i importowanych w oparciu o zasadę 
niedyskryminacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania technologii bardziej 
efektywnych pod względem emisji gazów 
cieplarnianych, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności.

(12) Choć celem CBAM jest 
zapobieganie ryzyku ucieczki emisji, 
w niniejszym rozporządzeniu zachęca się 
również producentów z państw trzecich do 
stosowania praktyk regeneracyjnych i 
technologii bardziej efektywnych pod 
względem emisji gazów cieplarnianych, na 
przykład w rolnictwie, dzięki którym 
wytwarzanych będzie mniej emisji na 
jednostkę wydajności. Zachęcałoby to 
również do ustalania opłat za emisję 
gazów cieplarnianych na świecie, 
zwiększając tym samym równe warunki 
działania w wymiarze globalnym. 
Jednocześnie CBAM należy postrzegać 
jako sposób wspierania przemysłu przez 
finansowanie innowacji i inwestycji, 
skutecznie przyczyniający się do przejścia 
na gospodarkę bezemisyjną oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy 
i pobudzenia wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym utrzymaniu niezbędnych 
zabezpieczeń w celu ochrony 
konkurencyjności przemysłowej w Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Problem ucieczki emisji należy 
jednak postrzegać w szerszym kontekście 
skumulowanego wpływu coraz większych 
ambicji Unii w dziedzinie środowiska na 
konkurencyjność całej gospodarki Unii, 
wyrażonych m.in. w strategiach 
Europejskiego Zielonego Ładu. Różnice 
w standardach i wymogach dotyczących 
produkcji między Unią a jej zewnętrznymi 
partnerami handlowymi są widoczne nie 
tylko w sektorach objętych EU ETS, ale 
także m.in. w rolnictwie. W związku z tym 
potrzebne jest podejście dwutorowe: walce 
z ucieczką emisji za pośrednictwem 
CBAM powinny towarzyszyć korzystne 
warunki inwestycji i produkcji w Unii, 
obejmujące na przykład skuteczniejsze 
wykorzystanie materii organicznej w 
rolnictwie, takiej jak obornik zwierzęcy 
zamiast nawozów chemicznych; zachęty 
finansowe na rzecz innowacji, produkcji 
bionawozów i polepszaczy gleby z biomasy 
rolniczej i produktów pofermentacyjnych 
z biogazu; usunięcie barier 
administracyjnych i zmniejszenie kosztów 
dostosowania, zwłaszcza dla MŚP i 
sektora rolnego, aby zapewnić utrzymanie 
ich konkurencyjności. Należy udostępnić 
na ten cel nowe środki.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 

(13) Jako instrument zapobiegający 
ucieczce emisji i ograniczający emisje 
gazów cieplarnianych CBAM powinien 
zapewnić, aby produkty przywożone 
podlegały systemowi regulacyjnemu, 
w którym stosuje się koszty emisji 
dwutlenku węgla równoważne tym, które 
w przeciwnym razie byłyby ponoszone 
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w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
klimatycznym, który powinien zapobiegać 
ryzyku ucieczki emisji i wspierać 
zwiększone ambicje Unii w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu, przy 
jednoczesnym zapewnieniu zgodności 
z zasadami WTO.

w ramach EU ETS. CBAM jest środkiem 
ochrony klimatu i środowiska, który 
powinien zapobiegać ryzyku ucieczki 
emisji, promować ustalanie opłat za 
emisję gazów cieplarnianych na świecie, 
wspomagać dekarbonizację w sposób 
opłacalny oraz neutralny pod względem 
technologicznym i wspierać zwiększone 
ambicje Unii w zakresie łagodzenia zmiany 
klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu 
zgodności z zasadami WTO. Środki 
wsparcia dla rolników w dostosowywaniu 
się do zmian cen nawozów lub źródeł 
zaopatrzenia należy udostępniać 
w ramach istniejących odpowiednich 
instrumentów, w szczególności WPR 
i NextGenerationEU, zamiast ograniczać 
skuteczność i zgodność samego CBAM 
z zasadami WTO.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Choć nie jest to głównym celem 
CBAM, mechanizm ten mógłby również 
pośrednio przyczyniać się do wzmocnienia 
odporności i autonomii strategicznej Unii, 
skrócenia i dywersyfikacji łańcuchów 
dostaw europejskiego przemysłu oraz 
nadania im bardziej zrównoważonego 
charakteru w celu ograniczenia 
nadmiernej zależności od innych rynków, 
repatriacji produkcji przemysłowej w 
sektorach o znaczeniu strategicznym dla 
Unii oraz lokalnego tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Choć w ramach EU ETS określono 
bezwzględny pułap emisji gazów 
cieplarnianych z działalności objętej 
zakresem tego systemu i umożliwiono 
handel uprawnieniami (tzw. system 
pułapów i handlu), to jednak w ramach 
CBAM nie należy ustanawiać limitów 
ilościowych przywozu, tak aby zapewnić 
nieograniczone przepływy handlowe. 
Ponadto, mimo że EU ETS ma 
zastosowanie do instalacji zlokalizowanych 
w Unii, CBAM powinien mieć 
zastosowanie do niektórych towarów 
przywożonych na obszar celny Unii.

(19) Choć w ramach EU ETS określono 
bezwzględny pułap emisji gazów 
cieplarnianych z działalności objętej 
zakresem tego systemu i umożliwiono 
handel uprawnieniami (tzw. system 
pułapów i handlu), to jednak w ramach 
CBAM nie należy ustanawiać limitów 
ilościowych przywozu, tak aby zapewnić 
nieograniczone przepływy handlowe oraz 
zapobiec nieuczciwej konkurencji. 
Ponadto, mimo że EU ETS ma 
zastosowanie do instalacji zlokalizowanych 
w Unii, CBAM powinien mieć 
zastosowanie do niektórych towarów 
przywożonych na obszar celny Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Chociaż ostatecznie CBAM ma 
mieć szeroki zakres produktowy, 
ostrożnym rozwiązaniem byłoby zacząć od 
wybranej liczby sektorów o stosunkowo 
jednorodnych produktach, w których to 
sektorach istnieje ryzyko ucieczki emisji. 
Sektory unijne uznane za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji wymieniono 
w decyzji delegowanej Komisji 
2019/70842.

(28) Chociaż ostatecznie CBAM ma 
mieć szeroki zakres produktowy, 
ostrożnym rozwiązaniem byłoby zacząć od 
wybranej liczby sektorów o stosunkowo 
jednorodnych produktach, w których to 
sektorach istnieje potencjalne ryzyko 
ucieczki emisji. Sektory unijne uznane za 
narażone na ryzyko ucieczki emisji 
wymieniono w decyzji delegowanej 
Komisji (UE) 2019/70842. Rozszerzanie 
zakresu stosowania CBAM na kolejne 
sektory i produkty powinno odbywać się 
po szczegółowej analizie naukowej 
i ocenie ryzyka w oparciu o najnowsze 
dostępne dowody naukowe. Należy 
również uwzględnić potencjalny wkład 
takiego rozszerzenia oraz możliwe 
negatywne skutki, jak również wpływ na 
stabilność rynku wewnętrznego.

__________________ __________________
42 Decyzja delegowana Komisji (UE) 
2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. 

42 Decyzja delegowana Komisji (UE) 
2019/708 z dnia 15 lutego 2019 r. 
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uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie wskazania sektorów 
i podsektorów uznanych za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–
2030 (Dz.U. L 120 z 8.5.2019, s. 2).

uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie wskazania sektorów 
i podsektorów uznanych za narażone na 
ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–
2030 (Dz.U. L 120 z 8.5.2019, s. 2).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Zakres CBAM należy rozszerzyć 
na produkty rolne po okresie stopniowego 
wprowadzania. Jednocześnie Komisja 
powinna monitorować stabilność unijnych 
rynków rolnych i przewidywać rentowność 
produkcji rolnej po wprowadzeniu 
certyfikatów CBAM dla odnośnych 
sektorów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Cele Europejskiego Zielonego 
Ładu w sektorze rolnym mogą 
spowodować dodatkową ucieczkę emisji 
do państw trzecich i utratę 
konkurencyjności unijnych producentów. 
Ponadto włączenie nawozów do CBAM 
mogłoby doprowadzić do dalszego wzrostu 
kosztów produkcji rolnej. Unia powinna 
zatem zintensyfikować wsparcie w celu 
promowania zrównoważonej gospodarki 
nawozami przez unijnych rolników 
i zmniejszenia zużycia nawozów przez 
zastosowanie systemów cyfrowych, 
ulepszone praktyki rolnicze, inwestycje 
w rolnictwo precyzyjne, zwiększenie 
uprawy roślin strączkowych, wsparcie 
rolnictwa ekologicznego i finansowanie 
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projektów związanych z rolnictwem 
niskoemisyjnym.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (37b) Unijny sektor rolny jest jednym z 
najbardziej produktywnych i 
zaawansowanych na świecie pod 
względem zaangażowania w ochronę 
klimatu i środowiska. Jednym z głównych 
wyzwań, przed którymi stanie on jednak 
po opracowaniu strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu, będzie dumping 
klimatyczny w krajach, w których 
ekologizacja rolnictwa postępuje powoli. 
W związku z tym należy niezwłocznie 
rozszerzyć zakres CBAM na produkty 
rolne pod warunkiem przeprowadzenia 
najpierw kompleksowej oceny skutków 
i szeroko zakrojonych konsultacji 
międzysektorowych, z zachowaniem 
zgodności z unijnym systemem taryfowym. 
Objęcie produktów rolnych zakresem 
CBAM jest tym ważniejsze, że bezpośredni 
i pośredni wpływ na sektor rolny będzie 
miało włączenie w ten zakres innych 
produktów, w szczególności nawozów, 
stali i aluminium. Komisja zobowiązuje 
się do stałego monitorowania stabilności 
rynku wewnętrznego Unii, w 
szczególności rynków rolnych, oraz do 
podejmowania zdecydowanych działań 
naprawczych, w tym poprzez 
rekompensaty finansowe dla rolników, 
jeżeli wdrożenie nowego mechanizmu 
wpłynie poważnie na rentowność 
produkcji rolnej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 37 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37c) Rozszerzenie zakresu stosowania 
CBAM na przywożone produkty rolne 
mogłoby w korzystny sposób uzupełnić 
ramy prawne w celu zminimalizowania 
wkładu Unii w wylesianie i degradację 
lasów na całym świecie, przyczynić się do 
znacznego zmniejszenia całkowitego śladu 
węglowego Unii oraz zachęcić do 
transformacji agroekologicznej systemów 
rolno-spożywczych Unii i jej partnerów 
handlowych, w szczególności przez 
realokację wsparcia dla rolnictwa. Taka 
transformacja agroekologiczna 
pozwoliłaby ograniczyć emisje gazów 
cieplarnianych, chronić i przywracać 
ekosystemy, ograniczyć stosowanie 
chemikaliów rolniczych i związane z tym 
zanieczyszczenia, a także promować 
zrównoważoną konsumpcję i produkcję 
oraz suwerenność żywnościową. Komisja 
powinna ocenić możliwości takiego 
rozszerzenia CBAM na importowane 
produkty rolne najpóźniej do 2030 r.

Poprawka 17

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 

(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 i zakłóceń konkurencji 
na rynku wewnętrznym. Zgłaszający 
powinni być zobowiązani do składania 
kwartalnych sprawozdań na temat 
rzeczywistych emisji wbudowanych 
związanych z towarami przywożonymi 
w okresie przejściowym, 
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za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych za granicą.

z wyszczególnieniem emisji bezpośrednich 
i pośrednich, jak również wszelkich opłat 
za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych za granicą.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) Objęcie niektórych podstawowych 
produktów, takich jak nawozy, 
mechanizmem CBAM znacząco wpłynie 
na sektory niższego szczebla w Unii. 
Jednak ze względu na wpływ dodatkowych 
kosztów poniesionych z myślą o 
konkurencyjności unijnych sektorów 
gospodarczych, w tym europejskiego 
rolnictwa, nie można od razu wykluczyć 
ryzyka ucieczki emisji. Należy 
zaproponować, by dochody z CBAM 
wykorzystywano jako dochody w budżecie 
Unii przeznaczone na określony cel, aby 
zrekompensować wprowadzenie CBAM i 
likwidację bezpłatnych uprawnień oraz 
aby współfinansować działania związane z 
transformacją unijnych sektorów 
gospodarczych, które stracą na 
konkurencyjności. Należy przyznać 
Komisji Europejskiej uprawnienia do 
określenia szczegółowych zasad 
dotyczących takiego mechanizmu.

Uzasadnienie

Objęcie niektórych podstawowych produktów, takich jak nawozy, mechanizmem CBAM 
znacząco wpłynie na europejskie sektory niższego szczebla. Jednak ze względu na wpływ 
dodatkowych kosztów poniesionych z myślą o konkurencyjności europejskich sektorów 
gospodarczych, w tym europejskiego rolnictwa, nie można od razu wykluczyć ryzyka ucieczki 
emisji. Należy zaproponować, by dochody z mechanizmu CBAM wykorzystywano jako 
dochody przeznaczone na określony cel, aby zrekompensować wprowadzenie CBAM i 
likwidację bezpłatnych uprawnień.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu ułatwienia i zapewnienia 
właściwego funkcjonowania CBAM 
Komisja powinna udzielać wsparcia 
właściwym organom odpowiedzialnym za 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
w wykonywaniu ich obowiązków.

(51) W celu ułatwienia i zapewnienia 
właściwego funkcjonowania CBAM 
Komisja powinna udzielać wsparcia 
właściwym organom odpowiedzialnym za 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
w wykonywaniu ich obowiązków oraz 
dopilnować, by administracja państw 
członkowskich otrzymywała zwrot 
dodatkowych kosztów poniesionych w 
związku z wdrażaniem niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) Komisja powinna ustanowić jasne 
i uproszczone zasady oraz procedury, aby 
uniknąć nadmiernych obciążeń 
administracyjnych i finansowych 
związanych z zarządzaniem CBAM i jego 
wdrażaniem, zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51b) Aby ułatwić i zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie CBAM oraz uniknąć 
zakłóceń na rynku wewnętrznym lub 
nadmiernych obciążeń administracyjnych 
dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, 
Komisja powinna zapewnić im doradztwo 
techniczne i pomoc techniczną w celu 
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ułatwienia dostosowania się do nowych 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz uniknięcia tworzenia 
przeszkód technicznych w handlu.

Poprawka 22

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 okresu przejściowego 
i przedstawić sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W sprawozdaniu 
Komisja powinna jak najdokładniej 
ocenić w szczególności rzeczywisty wpływ 
CBAM na ochronę klimatu i środowiska, 
konkurencyjność i rentowność gospodarki 
unijnej, zwłaszcza w sektorze rolnym i w 
odniesieniu do MŚP, a ponadto na 
faktyczne koszty przestrzegania przepisów. 
W sprawozdaniu należy również zbadać 
wpływ na zrównoważone innowacje 
i zmiany w przepływach handlowych 
i łańcuchach dostaw, zwłaszcza 
w odniesieniu do nawozów, a także wpływ 
na ceny nawozów i produkcję rolną. 
Należy również ocenić możliwość 
przeznaczenia dochodów uzyskanych za 
pośrednictwem CBAM na finansowanie 
środków mających na celu ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla i promowanie 
bardziej zrównoważonego stosowania 
nawozów w Unii. Należy również ocenić 
skutki ewentualnego rozszerzenia zakresu 
niniejszego rozporządzenia na rolnictwo i 
produkty rolno-spożywcze oraz inne 
produkty zagrożone ucieczką emisji, a 
także na emisje pośrednie. Komisja 
powinna też opracować metody obliczania 
emisji wbudowanych na podstawie metod 
odnoszących się do śladu 
środowiskowego47.

__________________ __________________
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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).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Rolnictwo jest sektorem o 
kluczowym znaczeniu pod względem 
zaopatrzenia w żywność, bezpieczeństwa 
żywnościowego i autonomii żywnościowej. 
W związku z tym przed zastosowaniem 
CBAM, w tym wyrównania finansowego 
dla nawozów, należy zweryfikować wpływ 
włączenia nawozów do CBAM na unijne 
rolnictwo, zaopatrzenie w żywność, 
bezpieczeństwo żywnościowe i autonomię 
żywnościową.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52b) W celu rozwiązania problemów 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności zmiany klimatu, które są 
zagadnieniami o zasięgu globalnym, Unia 
Europejska od wielu lat stale podnosi 
standardy. Europejski Zielony Ład i 
strategia „Od pola do stołu” mogą jeszcze 
bardziej podnieść standardy stosowane w 
Unii w dążeniu do osiągania tych celów. 
W wyniku tego sektory rolnictwa w Unii 
będą musiały stawić czoła ucieczce emisji 
do państw, które stosują mniej surowe 
wymogi związane z klimatem. W związku z 
tym należy zbadać kwestię rozszerzenia 
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zakresu stosowania CBAM na niektóre 
produkty rolne i rolno-spożywcze 
narażone na ryzyko ucieczki emisji na 
podstawie informacji zgromadzonych 
podczas okresu przejściowego. Objęcie 
produktów rolnych i rolno-spożywczych 
zakresem CBAM byłoby tym ważniejsze, 
że bezpośredni i pośredni wpływ na sektor 
rolny będzie miało włączenie w ten zakres 
innych produktów wykorzystywanych jako 
czynniki produkcji, które będą miały 
wpływ na koszty produkcji sektora.

Uzasadnienie

Konieczna jest szczegółowa analiza wpływu CBAM na sektory produkcji rolnej niższego 
szczebla i analiza ewentualnego objęcia produktów rolnych zakresem CBAM. Rozszerzenie 
stosowania CBAM na sektory produkcji rolnej niższego szczebla mogłoby umożliwić 
skuteczne zapobieganie ucieczkom emisji, ale pociąga za sobą trudności dotyczące 
wykonalności, które należy zbadać przez podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Aby ułatwić osiągnięcie celów 
niniejszego rozporządzenia, zachęcać do 
globalnych działań na rzecz klimatu, 
zarówno w Unii, jak i na świecie, oraz 
wspierać rynek towarów niskoemisyjnych, 
należy prowadzić stały dialog ze 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami i partnerami 
handlowymi Unii.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59a) Komisja musi przywiązywać 
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szczególną wagę do informowania 
importerów na bieżąco, co umożliwi im 
ujęcie na wczesnym etapie wewnętrznych 
kosztów wdrożenia CBAM, takich jak 
koszty związane ze sprawozdawczością na 
temat emisji, z prowadzeniem ewidencji, 
powiązanymi obliczeniami 
i dokumentacją.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59b) Komisja powinna zaproponować 
finansowanie inwestycji w modernizację 
dużych sektorów przemysłowych 
o wysokiej intensywności emisji gazów 
cieplarnianych i kierowanie tego 
finansowania na środki zwiększające 
efektywność energetyczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem państw członkowskich 
o niższych dochodach.

Poprawka 28

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 obszar celny Unii, w celu przyczynienia 
się do stopniowej redukcji emisji 
związanych z importem, zmniejszenia 
całkowitego z śladu węglowego Unii, 
zapobiegania ryzyku możliwej ucieczki 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zachęcania do ustalania opłat za emisję 
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gazów cieplarnianych na świecie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) do danego państwa lub terytorium 
ma zastosowanie EU ETS ustanowiony na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE lub zawarto 
porozumienie między tym państwem lub 
terytorium trzecim a Unią w pełni łączące 
EU ETS z systemem handlu emisjami tego 
państwa lub terytorium trzeciego;

a) do danego państwa lub terytorium 
ma zastosowanie EU ETS ustanowiony na 
mocy dyrektywy 2003/87/WE lub zawarto 
porozumienie między tym państwem lub 
terytorium trzecim a Unią w pełni łączące 
EU ETS z systemem handlu emisjami tego 
państwa lub terytorium trzeciego 
i gwarantujące równe warunki 
uczestnikom EU ETS i producentom 
w tych krajach;

Uzasadnienie

Niektóre państwa wprowadziły opłaty za emisję gazów cieplarnianych na podstawie 
zawiadomienia CBAM. EU ETS istnieje od ponad 10 lat, a przez pięć z tych lat był 
udoskonalany. CBAM ma obowiązywać od 2023 lub 2026 r. Systemy opłat za emisję gazów 
cieplarnianych w innych krajach mogą nie być wcale proporcjonalne do obciążeń 
powodowanych przez EU ETS.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opłata uiszczona w kraju, z którego 
pochodzą towary, jest faktycznie naliczana 
od tych towarów bez żadnych rabatów 
poza tymi, które są również stosowane 
w ramach EU ETS.

b) opłata uiszczona w kraju, z którego 
pochodzą towary, jest faktycznie naliczana 
od tych towarów bez żadnych rabatów 
poza tymi, które są również stosowane 
w ramach EU ETS, a warunki zarówno 
dla uczestników EU ETS, jak 
i producentów z tych państw, można 
wyraźnie uznać za równoważne.
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Uzasadnienie

Niektóre państwa wprowadziły opłaty za emisję gazów cieplarnianych na podstawie 
zawiadomienia CBAM. EU ETS istnieje od ponad 10 lat, a przez pięć z tych lat był 
udoskonalany. CBAM ma obowiązywać od 2023 lub 2026 r. Systemy opłat za emisję gazów 
cieplarnianych w innych krajach mogą nie być wcale proporcjonalne do obciążeń 
powodowanych przez EU ETS.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia 
zużywanych w procesach produkcji 
towarów.

(28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z wytwarzania 
towarów, o których mowa w załączniku I, 
zużywanych w procesach produkcji innych 
towarów.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28a) „produkty rolne i spożywcze” 
oznaczają produkty wymienione w 
załączniku I do TFUE, a także produkty 
niewymienione w tym załączniku, ale 
przetworzone z przeznaczeniem do 
spożycia przy wykorzystaniu produktów 
wymienionych w tym załączniku;

Uzasadnienie

Należy dokładnie określić pojęcie produktów rolnych i spożywczych. Definicja ta pochodzi z 
dyrektywy z 2019 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 
przez niezależną osobę, wymaganych do 
wykazania, że zadeklarowane emisje 
wbudowane podlegały opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
rekompensaty z tytułu wywozu.

2. Upoważniony zgłaszający prowadzi 
rejestry dokumentów, poświadczonych 
przez niezależną osobę, wymaganych do 
wykazania, że zadeklarowane emisje 
wbudowane podlegały opłacie za emisję 
gazów cieplarnianych w państwie 
pochodzenia towarów, oraz przechowuje 
dowody faktycznego uiszczenia tej opłaty 
za emisję gazów cieplarnianych, która nie 
powinna była podlegać rabatowi 
eksportowemu ani żadnej innej formie 
rekompensaty.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wymagają, 
aby właściwe organy wymieniały ze sobą 
wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków.

2. Właściwe organy wymieniają ze 
sobą wszelkie informacje o podstawowym 
znaczeniu lub właściwe dla wykonywania 
ich funkcji i obowiązków. Agencja Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki wspiera koordynację 
między właściwymi organami.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wspiera właściwe organy 
w wypełnianiu ich obowiązków 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
i koordynuje ich działania.

Komisja dopilnowuje, aby w ramach 
działalności właściwych organów nie 
nakładano na państwa członkowskie 
nadmiernych obciążeń administracyjnych 
ani wysokich kosztów przestrzegania 
przepisów. Komisja pomaga właściwym 
organom – i zapewnia wsparcie na ich 
wniosek – w wypełnianiu ich obowiązków 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
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i koordynuje ich działania.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego Komisja 
ustanawia jasne i uproszczone zasady oraz 
procedury, aby uniknąć nadmiernych 
obciążeń administracyjnych i finansowych 
związanych z zarządzaniem CBAM i jego 
wdrażaniem, zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia przedsiębiorstwom 
doradztwo techniczne i pomoc techniczną 
w celu ułatwienia im dostosowania się do 
obowiązków ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [1 stycznia 2024 r.] Komisja 
publikuje szczegółowe wytyczne 
określające obowiązki właściwych 
organów, źródła i zasady finansowania 
ich działań, aby wypełnić obowiązki 
nałożone niniejszym rozporządzeniem, jak 
również dokładny opis obowiązków i 
procedur właściwych organów krajowych 
w przypadkach udowodnionego 
niestosowania się do przepisów 
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niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie informacje uzyskane przez 
właściwe organy podczas wykonywania 
przez nie swoich obowiązków, mające 
z natury charakter poufny lub dostarczone 
na zasadzie poufności, są objęte 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Właściwe organy nie 
ujawniają takich informacji bez 
wyraźnego pozwolenia osoby lub organu, 
które ich udzieliły. Informacje te mogą być 
udostępniane organom celnym, Komisji 
i Prokuraturze Europejskiej i są 
przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

Wszelkie informacje uzyskane przez 
właściwe organy podczas wykonywania 
przez nie swoich obowiązków, mające 
z natury charakter poufny lub dostarczone 
na zasadzie poufności, są objęte 
obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej. Takie informacje nie są 
ujawniane żadnym podmiotom poza 
właściwymi organami i centralnym 
administratorem bez wyraźnego 
pozwolenia osoby lub organu, które ich 
udzieliły. Informacje te mogą być 
udostępniane organom celnym, Komisji 
i Prokuraturze Europejskiej i są 
przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja oblicza cenę certyfikatów CBAM 
jako średnią cenę cen zamknięcia 
uprawnień w ramach EU ETS na wspólnej 
platformie aukcyjnej zgodnie 
z procedurami określonymi 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1031/201054 w odniesieniu do każdego 
tygodnia kalendarzowego.

Komisja oblicza cenę certyfikatów CBAM 
jako średnią cenę cen zamknięcia 
uprawnień w ramach EU ETS na wspólnej 
platformie aukcyjnej zgodnie 
z procedurami określonymi 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1031/201054 w odniesieniu do każdego 
tygodnia kalendarzowego. Przez 
stosowanie decyzji (UE) 2015/1814 
Komisja ustala minimalną i maksymalną 
cenę uprawnień w ramach EU ETS 
w celu zwiększenia wydajności 
i utrzymania pod kontrolą społecznych 
skutków transformacji oraz uniknięcia 
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możliwości obejścia systemu certyfikatów 
CBAM.

_________________ _________________
54 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. 
w sprawie harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. L 302 
z 18.11.2010, s. 1).

54 Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. 
w sprawie harmonogramu, kwestii 
administracyjnych oraz pozostałych 
aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych na mocy 
dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. L 302 
z 18.11.2010, s. 1).

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje do celów rozszerzenia zakresu 
stosowania niniejszego rozporządzenia, tak 
aby obejmował on emisje pośrednie 
i towary inne niż towary wymienione 
w załączniku I, oraz opracowuje metody 
obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego.

1. Komisja gromadzi niezbędne 
informacje do celów monitorowania 
wpływu CBAM na ochronę klimatu i 
środowiska, na konkurencyjność 
gospodarki unijnej, zwłaszcza w sektorze 
rolnym i spożywczym oraz w odniesieniu 
do MŚP, na rentowność zakładów 
produkcyjnych w sektorach objętych 
niniejszym rozporządzeniem, na strukturę 
i wielkość unijnego importu, na koszty dla 
konsumentów końcowych i na kraje 
rozwijające się. Na podstawie wyników tej 
kontroli Komisja bada wykonalność i 
adekwatność rozszerzenia zakresu 
niniejszego rozporządzenia, tak aby 
obejmował on emisje pośrednie i towary 
inne niż towary wymienione w załączniku 
I, w tym ocenia skutki ewentualnego 
objęcia zakresem rozporządzenia 
produktów rolnych i rolno-spożywczych. 
Komisja opracowuje również metody 
obliczania emisji wbudowanych na 
podstawie metod odnoszących się do śladu 
środowiskowego oraz zapewnia skuteczny 
i przejrzysty system weryfikacji i kontroli 
w celu zagwarantowania dokładności 
informacji otrzymywanych od 
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producentów z państw trzecich.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności ocenę 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
zakresu emisji wbudowanych o emisje 
pośrednie i o towary nieobjęte dotąd 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
istnieje ryzyko ucieczki emisji, a także 
ocenę systemu zarządzania. Sprawozdanie 
to zawiera również ocenę możliwości 
rozszerzenia w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji.

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności: 

a) ocenę możliwości rozszerzenia 
w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje pośrednie 
i o towary nieobjęte dotąd zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w przypadku których istnieje ryzyko 
ucieczki emisji;
b) ocenę systemu zarządzania;
c) ocenę możliwości rozszerzenia 
w przyszłości zakresu emisji 
wbudowanych o emisje związane 
z usługami transportowymi, a także 
o towary z dalszych ogniw łańcuch 
wartości i usługi, w przypadku których 
w przyszłości może występować ryzyko 
ucieczki emisji;
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d) ocenę rzeczywistego wpływu na 
ochronę klimatu i środowiska;
e) ocenę wpływu na konkurencyjność 
i rentowność gospodarki Unii;
f) ocenę wpływu na import do Unii;
g) określenie wpływu na 
zrównoważone innowacje i zmiany 
w przepływach handlowych, łańcuchach 
dostaw i cenach w odniesieniu do 
nawozów i sektora rolnego;
h) określenie wpływu na 
przedsiębiorstwa unijne, w tym ilościową 
ocenę skutków, w szczególności w 
przypadku MŚP, oraz rzeczywistego 
kosztu przestrzegania przepisów;
i) ocenę skutków potencjalnego 
rozszerzenia zakresu niniejszego 
rozporządzenia na towary rolne 
i spożywcze oraz jego możliwe 
konsekwencje;
j) ocenę, czy niniejsze rozporządzenie 
powinno obejmować dwutlenek węgla 
zawarty w nietrwałych pozyskanych 
produktach drzewnych, uwzględniany 
w sektorze użytkowania gruntów, zmiany 
użytkowania gruntów i leśnictwa;
k) ocenę możliwości przeznaczenia 
dochodów z CBAM na promowanie 
środków przyczyniających się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w 
Unii i ograniczenia zależności rolnictwa 
od nawozów.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy celne, najpóźniej 
w momencie dopuszczania tych towarów 
do obrotu, informują zgłaszającego 
o obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

2. Organy celne, najpóźniej 
w momencie dopuszczania tych towarów 
do obrotu, informują zgłaszającego 
o obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
Komisja dopilnuje, by nowe obowiązki 
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nałożone na organy celne zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem nie stanowiły 
zbyt dużego obciążenia administracyjnego 
ani nie powodowały znacznych kosztów w 
związku z koniecznością przestrzegania 
przepisów.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opłatę za emisję gazów 
cieplarnianych należną w państwie 
pochodzenia za emisje wbudowane 
związane z towarami przywożonymi, która 
nie podlega rabatowi eksportowemu ani 
żadnej innej formie rekompensaty z tytułu 
wywozu.

d) opłatę za emisję gazów 
cieplarnianych należną w państwie 
pochodzenia za emisje wbudowane 
związane z towarami przywożonymi, która 
nie podlega rabatowi eksportowemu ani 
żadnej innej formie rekompensaty.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Art. 32–34 stosuje się do dnia 31 
grudnia 2025 r.

a) Art. 32–34 stosuje się do końca 
roku, w którym Komisja dokona oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
zgłoszonej Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie, a Parlament Europejski wyrazi 
zgodę na pełne stosowanie CBAM, w tym 
wyrównanie finansowe.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Art. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 stosuje się od 

d) Art. 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 stosuje się od 
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dnia 1 stycznia 2026 r. dnia 1 stycznia roku, w którym Komisja 
przeprowadzi ocenę stosowania 
niniejszego rozporządzenia, przedłożoną 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a Parlament Europejski wyrazi zgodę na 
pełne stosowanie CBAM, w tym 
wyrównanie finansowe.
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