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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
(ang. CBAM – carbon border adjustment mechanism) powinien służyć głównie 
przeciwdziałaniu zmianie klimatu i wspieraniu celów UE w zakresie ochrony 
środowiska poprzez ograniczanie ucieczki emisji i zachęcanie do inwestycji w 
ekologiczne i energooszczędne technologie na szczeblu unijnym i światowym, które 
przyspieszają globalną redukcję emisji gazów cieplarnianych; uważa, że ostatecznym 
celem powinno być dążenie do skutecznej globalnej polityki klimatycznej;

2. uważa, że przyjęty niedawno w Europejskim Zielonym Ładzie cel, jakim jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., uzgodnione przez Parlament 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60 % do 2030 r., a także 
zobowiązania międzynarodowe Unii w ramach porozumienia paryskiego, będą 
wymagać intensywnych działań na rzecz obniżenia emisyjności na szczeblu UE, co 
doprowadzi do wzrostu opłat za emisję gazów cieplarnianych uiszczanych przez 
producentów krajowych w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU 
ETS), prawdopodobnie znacznie powyżej ich obecnego poziomu; uważa w związku z 
tym, że wobec braku globalnej opłaty za emisje gazów cieplarnianych ryzyko ucieczki 
emisji może wzrosnąć; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Rady i Komisji do wdrożenia mechanizmu dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO, w którym ceny importowe 
odzwierciedlają wielkość emisji związanych z produkcją, co przyspieszy wyrównanie 
warunków konkurencji między producentami krajowymi i zagranicznymi, a tym samym 
zagwarantuje, że przenoszenie produkcji i zwiększony import z krajów o mniej 
ambitnej polityce klimatycznej nie będzie podważać celów UE w zakresie klimatu, co z 
kolei zagwarantuje bardziej sprawiedliwą transformację;

3. uważa, że Komisja ocenia obecnie różne warianty wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, od instrumentów 
podatkowych po mechanizmy oparte na EU ETS; podkreśla, że akcyza (lub podatek 
akcyzowy) od wielkości emisji związanych z produkcją wszystkich towarów 
konsumpcyjnych, zarówno krajowych, jak i importowanych, nie zlikwiduje ryzyka 
ucieczki emisji, jest wyzwaniem technicznym ze względu na trudność wykrycia emisji 
CO2 w globalnych łańcuchach wartości i może stanowić znaczne obciążenie dla 
konsumentów; uważa, że aby uniknąć ryzyka ucieczki emisji, a jednocześnie 
przestrzegać zasad WTO, CBAM powinien obciążać opłatą wielkość emisji związanych 
z produkcją importowanych towarów w sposób odzwierciedlający koszt emisji 
ponoszony przez producentów w UE; uważa w związku z tym, że mechanizm ten 
powinien nakładać jednakowe opłaty za emisję gazów cieplarnianych zarówno na 
krajowych producentów, jak i importerów oraz być zgodny z zasadą niedyskryminacji 
WTO; jest zdania, że wariantem, który najlepiej odzwierciedla koszty emisji ponoszone 
przez producentów w UE, zapewniającym automatyczne dostosowanie cen i 
przestrzeganie zasady niedyskryminacji, jest mechanizm oparty na EU ETS; zachęca 
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zatem Komisję do wdrożenia systemu, który wymagałby od importerów zakupu 
uprawnień odpowiadających wielkości emisji powstałych przy produkcji ich towarów; 
uważa, że można to osiągnąć, tworząc specjalną pulę uprawnień dla towarów 
importowanych powiązanych z opłatami EU ETS (wirtualny EU ETS) lub włączając 
importerów do istniejącego systemu uprawnień EU ETS; zauważa, że to drugie 
rozwiązanie może wiązać się z dodatkowymi problemami technicznymi, takimi jak 
zapewnienie stabilności opłat (ten problem można ewentualnie rozwiązać przez 
podniesienie obecnego pułapu do odpowiedniego poziomu i wykorzystanie rezerwy 
stabilności rynkowej) oraz wprowadzenie zabezpieczeń, aby uniknąć ryzyka 
potencjalnych zakłóceń na rynku; przyznaje, że prostym rozwiązaniem byłoby stałe cło 
lub podatek od importu, ponieważ stanowiłyby one zdecydowany i stały środowiskowy 
sygnał cenowy w odniesieniu do importowanych emisji; uważa jednak, że ze względu 
na swój stały charakter podatek taki mniej elastycznie odzwierciedlałby ewolucję opłat 
w EU ETS; podkreśla, że w praktyce ewoluujący podatek automatycznie 
odzwierciedlający opłaty w EU ETS byłby równoważny z wirtualnym EU ETS; 
przyznaje, że gdyby CBAM miał mieć charakter podatku, istnieje możliwość 
wprowadzenia mechanizmu opartego na art. 192 ust. 2 TFUE; podkreśla, że głównym 
celem CBAM jest ochrona środowiska, a zatem kryteria środowiskowe powinny być 
decydujące przy wyborze instrumentu; podkreśla, że w związku z tym wybrany 
instrument musi gwarantować przewidywalną i wystarczająco wysoką opłatę za emisje 
gazów cieplarnianych, która zachęci do inwestycji w obniżanie emisyjności, aby 
osiągnąć cele porozumienia paryskiego;

4. uważa, że idealnie CBAM powinien mieć zastosowanie do całego importu (od 
surowców przez półprodukty aż po produkt końcowy), a materiały podstawowe 
uwzględnione w EU ETS powinny być nim objęte, aby uniknąć zakłóceń na rynku 
wewnętrznym między produktami i w całym łańcuchu wartości; dostrzega trudności 
techniczne związane z uwzględnieniem już w 2023 r. wszystkich materiałów 
podstawowych objętych EU ETS i rozumie, że sektory uznane za najbardziej narażone 
na ryzyko ucieczki emisji mogą być traktowane priorytetowo w fazie początkowej; 
ostrzega jednak Komisję przed potencjalnymi szkodami dla przemysłu UE, jeżeli nie 
uwzględni się wszystkich sektorów objętych EU ETS, i wzywa ją do maksymalnego 
rozszerzenia liczby sektorów; wzywa Komisję, by w razie przyjęcia podejścia 
stopniowego stosowała wiążący harmonogram rozszerzenia zakresu CBAM;

5. uważa, że najlepiej byłoby, gdyby CBAM mierzył jak najdokładniej wielkość emisji 
związanych z produkcją importowanych towarów objętych jego zakresem; zaleca 
jednak takie zaprojektowanie CBAM, aby wielkość emisji związanych z produkcją była 
mierzona w oparciu o materiały składowe każdego z importowanych towarów (jak 
zaproponował Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny); przypomina, że takie 
zbliżenie obu mechanizmów pozwalałoby mierzyć wielkość emisji każdego materiału 
podstawowego objętego EU ETS i mnożyć ją przez domyślną wartość intensywności 
emisji; uważa jednak, że importerom należy umożliwić udowodnienie – zgodnie z 
unijnymi normami monitorowania, raportowania i weryfikacji – że wielkość emisji 
związanych z produkcją ich towarów jest niższa niż te wartości, oraz otrzymanie 
odpowiednio dostosowanej należnej kwoty, aby w ten sposób zachęcać do innowacji i 
inwestowania w ekologiczne technologie na całym świecie; uważa, że nie należy 
nieproporcjonalnie obciążać MŚP; podkreśla, że wdrożenie mechanizmu będzie 
wymagało umocowania go w zestawie unijnych standardów zapobiegających jego 
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obchodzeniu bądź niewłaściwemu wykorzystywaniu oraz utworzenia solidnej i 
niezależnej infrastruktury administrowania nim;

6. proponuje, by wdrożenie CBAM doprowadziło do stopniowego wycofywania 
bezpłatnego przydziału uprawnień po odpowiednim okresie przejściowym, ponieważ w 
mechanizmie przewidziano, że unijni producenci i importerzy będą musieli ponosić 
takie same koszty emisji na rynku UE; podkreśla konieczność stopniowego 
wycofywania bezpłatnych uprawnień w okresie przejściowym zgodnie z 
przewidywalnym harmonogramem; uważa, że okres przejściowy powinien 
gwarantować pewność regulacyjną zasobochłonnym i energochłonnym sektorom; 
podkreśla, że nie powinno być podwójnej ochrony oraz że mechanizm ten musi być 
zgodny z zasadami WTO; uważa, że w tym celu CBAM powinien umożliwiać 
odliczenie wartości bezpłatnych uprawnień od należnej kwoty pobieranej od 
importerów, tak aby CBAM i bezpłatne uprawnienia mogły współistnieć, lecz by nie 
skutkowało to wprowadzeniem podwójnej rekompensaty i łamaniem zasad WTO; 
zauważa, że stopniowemu wycofywaniu powinny towarzyszyć środki wsparcia eksportu 
zgodne z zasadami WTO i celami UE w zakresie ochrony środowiska; wzywa Komisję 
do oceny wprowadzenia częściowych bonifikat wywozowych opartych na istniejącym 
systemie wskaźników referencyjnych producentów o najniższych emisjach, przy czym 
bonifikaty te nie powinny umożliwiać refundacji kosztów na poziomie wyższym niż 
obecny poziom bezpłatnych uprawnień w celu zdecydowanego zachęcania do obniżania 
emisji, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania eksporterom UE;

7. podkreśla, że w ramach CBAM należy dopilnować, aby importerzy z państw trzecich 
nie byli obciążani dwukrotnie opłatami za wielkość emisji związanych z produkcją ich 
towarów, oraz zapewnić ich równe i niedyskryminacyjne traktowanie; wzywa Komisję 
do uważnej oceny wpływu różnych wariantów CBAM na kraje najsłabiej rozwinięte;

8. wzywa do uwzględnienia dochodów z CBAM w budżecie UE;

9. uważa, że powyższy wniosek gwarantuje zgodność z zasadami WTO, ponieważ nie 
wprowadza dyskryminacji między producentami a importerami (ani wśród nich), opiera 
się na przejrzystych i naukowo uzasadnionych obiektywnych kryteriach oraz realizuje 
swój podstawowy cel, jakim jest ochrona środowiska i zdrowia; wzywa Komisję do 
zaangażowania się w dwustronne i wielostronne rozmowy z partnerami handlowymi, 
aby ułatwić wdrożenie CBAM i uniknąć działań odwetowych; wzywa do 
kontynuowania prac Komisji nad zrównoważeniem środowiskowym w WTO, aby 
dostosować międzynarodowe prawo handlowe do celów klimatycznych porozumienia 
paryskiego; wzywa Komisję do angażowania Parlamentu na wszystkich etapach 
procesu opracowywania CBAM; wzywa do ustanowienia mechanizmu monitorowania i 
przeglądu z jak największym udziałem Parlamentu.
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