
AD\1246734PL.docx PE699.239v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2021/0214(COD)

12.1.2022

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



PE699.239v03-00 2/31 AD\1246734EN.docx

EN

PA_Legam



AD\1246734PL.docx 3/31 PE699.239v03-00

PL

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 
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 

(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 
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 
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„zanieczyszczania za darmo”, w celu 
maksymalizacji synergii między 
obniżaniem emisyjności a dążeniem do 
osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

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)

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
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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 
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”. 

(9) Inicjatywa dotycząca mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 („CBAM”) 
stanowi integralną część pakietu „Gotowi 
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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.

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 
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. 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.
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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 
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
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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)

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 
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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 
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, 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 
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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

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 
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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. 
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 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 
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 
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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
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 
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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 
za emisję gazów cieplarnianych 
uiszczonych za granicą.

(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, 
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 
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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.

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 
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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 
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 

(52) Komisja powinna dokonać oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
przed zakończeniem okresu przejściowego 
i przedstawić sprawozdanie dla Parlamentu 
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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.

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.

__________________ __________________
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 
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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 
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 
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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 
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
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(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 
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 

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 
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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.

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 

(28) „emisje pośrednie” oznaczają 
emisje pochodzące z wytwarzania 
towarów, o których mowa w załączniku I, 
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zużywanych w procesach produkcji 
towarów.

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

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
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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 
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



PE699.239v03-00 24/31 AD\1246734EN.docx

EN

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 
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 

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 
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udostępniane organom celnym, Komisji 
i Prokuraturze Europejskiej i są 
przetwarzane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97.

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 
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
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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 
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 

2. Przed zakończeniem okresu 
przejściowego Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to zawiera w szczególności: 
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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.

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;
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 
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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 
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 

d) opłatę za emisję gazów 
cieplarnianych należną w państwie 
pochodzenia za emisje wbudowane 
związane z towarami przywożonymi, która 
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nie podlega rabatowi eksportowemu ani 
żadnej innej formie rekompensaty z tytułu 
wywozu.

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 
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 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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