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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego 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. z zadowoleniem przyjmuje unijny cel w postaci dokonania sprawiedliwej społecznie 
transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz cel dotyczący 
ograniczenia emisji o 60 % do 2030 r. zgodnie z propozycją Parlamentu; apeluje o coraz 
ambitniejsze cele klimatyczne w unijnej polityce handlowej i wielu innych obszarach 
polityki; domaga się, aby porozumienie paryskie wraz z jego celem 1,5℃ stało się jedną 
z najważniejszych zasad przewodnich polityki handlowej, do której powinny zostać 
dostosowane wszystkie inicjatywy handlowe i ich narzędzia polityczne i która powinna 
m.in. stanowić niezbędny element umów o wolnym handlu (FTA); jest przekonany, że 
taka zorientowana na cel polityka handlowa może być istotnym czynnikiem 
napędzającym dekarbonizację gospodarek z myślą o realizacji celów klimatycznych 
określonych w porozumieniu paryskim i Europejskim Zielonym Ładzie; podkreśla, że 
większe ambicje UE w kwestii zmiany klimatu mogą oznaczać większe ryzyko ucieczki 
emisji; wzywa Komisję, by we wszystkich obszarach polityki zapewniła pełną ochronę 
przed ucieczką emisji, pamiętając jednocześnie o konkurencyjności przemysłu 
europejskiego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); zauważa, że choć w 
2018 r. Unia obniżyła wewnętrzną emisję gazów cieplarnianych o 23,2 % poniżej 
poziomu z 1990 r., stale rosną emisje gazów cieplarnianych związanych z handlem 
międzynarodowym; podkreśla, że import netto towarów i usług do UE odpowiada za 
ponad 20 % jej wewnętrznych emisji CO2;

2. popiera – z braku obowiązujących na całym świecie cen uprawnień do emisji oraz 
rozwiązań wielostronnych – zamiar zaproponowania przez Komisję sprawiedliwego, 
przejrzystego i efektywnego unijnego mechanizmu rynkowego dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), pod warunkiem że będzie on zgodny 
z zasadami WTO i unijnymi FTA (czyli nie będzie stanowić dyskryminacji ani ukrytego 
ograniczenia w handlu międzynarodowym), a także proporcjonalny, oparty na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci” i adekwatny do skutecznej realizacji celów klimatycznych; 
uważa, że mechanizm ten powinien mieć zastosowanie do towarów ze wszystkich 
państw trzecich, które nie są jeszcze objęte skutecznym systemem ustalania cen 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla lub równoważnym systemem o podobnych 
celach i kosztach co unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), by w ten 
sposób uniknąć wszelkiej dyskryminacji ze względu na pochodzenie, oraz że koszty 
ustalania mniej ambitnych cen uprawnień powinny podlegać odliczeniu od CBAM;

3. jest przekonany, że CBAM powinien służyć zapobieganiu ryzyku ucieczki emisji na 
poziomie UE, przyczyniając się tym samym do realizacji ogólnego celu w postaci 
ograniczenia globalnych emisji i wywiązania się przez UE z jej zobowiązań; 
przypomina, że unijny CBAM został przygotowany wyłącznie z myślą o realizacji 
celów klimatycznych oraz zmniejszenia ryzyka ucieczki emisji i powinien być 
wykorzystywany w sposób proporcjonalny, wyważony i oparty na dowodach, natomiast 
nie należy go nadużywać jako narzędzia wzmacniania protekcjonizmu, nieuzasadnionej 
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dyskryminacji lub ograniczeń w sytuacji, gdy w handlu międzynarodowym już i tak 
istnieje wiele obciążeń; apeluje w związku z tym o unikanie zbytniej biurokracji; 
zauważa, że jednym ze skutków tego środka będzie zapobieganie ryzyku przenoszenia 
produkcji poza UE, gdyż jej przenoszenie mogłoby zniweczyć wysiłki UE na rzecz 
ograniczenia emisji i promowania międzynarodowej polityki UE w zakresie ochrony 
środowiska; 

4. uważa, że jeśli CBAM ma być zgodny z zasadami WTO, jego koncepcja może opierać 
się na postanowieniach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), 
takich jak art. I (zasada najwyższego uprzywilejowania), III (zasada traktowania 
narodowego) i w razie potrzeby art. XX (ogólne wyjątki), a jego jedyną rację bytu 
powinna stanowić ochrona środowiska poprzez zmniejszenie globalnych emisji CO2 i 
zapobieganie ucieczce emisji;

5. apeluje o przedstawienie do połowy 2021 r. dokładnych ocen skutków wraz z 
wnioskiem ustawodawczym, o jak największą przejrzystość oraz o zachęty do 
współpracy i do dialogu z WTO i partnerami handlowymi UE, w koordynacji z 
Parlamentem Europejskim; zauważa, że trzeba przeprowadzić ocenę skutków, mając na 
względzie zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, a zatem zredukowania łącznych emisji 
na świecie; dlatego zwraca się do Komisji o włączenie do oceny skutków następujących 
elementów:

a) wpływ CBAM na zrównoważoną innowacyjność oraz zmiany w przepływach 
handlowych i łańcuchach dostaw; 

b) ocena wartości dodanej CBAM w porównaniu z innymi rozwiązaniami; 

d) wskazanie sektorów, w których można pilotażowo wdrożyć system w 
pierwszej kolejności sektory, gdyż łatwo w nich określić wielkość emisji powstających 
przy produkcji towarów;

d) możliwy wpływ na przemysł UE, gdyby mechanizm był ukierunkowany tylko 
na materiały podstawowe, co mogłoby doprowadzić do przekierowania przywozu na 
produkty pośrednie i końcowe, nieobjęte mechanizmem, zwłaszcza jeśli mechanizm 
zastąpi dotychczasowe środki zapobiegania ucieczce emisji; 

e) czy i jak należy włączyć do mechanizmu energetykę w szczególnym 
przypadku przywozu energii elektrycznej ze źródeł wysokoemisyjnych; 

f) możliwy wpływ na przedsiębiorstwa unijne, zwłaszcza MŚP, pod 
względem konkurencji na świecie, jeżeli wzrosną ceny składników produkowanych 
przez nie towarów;

g) analiza kombinacji kluczowych zmiennych, w tym sektorów, krajów i emisji 
gazów cieplarnianych objętych CBAM, oraz ich związek z dotychczasowymi środkami 
zapobiegania ucieczce emisji;

h) szczególne względy dla krajów najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się, 
zapewniające, by CBAM nie wpłynął niekorzystnie na ich rozwój; 
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6. zauważa, że w ocenie skutków należy dokładnie rozważyć współdziałanie CBAM z 
dotychczasowymi środkami zapobiegania ucieczce emisji w unijnym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), w tym zastanowić się, czy dotychczasowe środki lub 
bezpłatne uprawnienia powinny uzupełniać CBAM w początkowej fazie jego 
funkcjonowania, czy też należy je znieść, jednocześnie unikając podwójnej ochrony i 
dyskryminowania przywozu, oraz czy CBAM należy wprowadzać stopniowo, by 
zapewnić zgodność z zasadami WTO, jednocześnie utrzymując przewidywalność i 
stabilność dla przedsiębiorstw unijnych;

7. podkreśla, że ewentualny mechanizm musi zachęcać przemysł w UE i poza jej 
granicami do produkowania czystych i konkurencyjnych produktów oraz zapobiegać 
ucieczce emisji bez stwarzania zagrożenia dla możliwości prowadzenia wymiany 
handlowej; zwraca uwagę na rolę, jaką może odegrać taki zrównoważony i 
odpowiednio wdrażany mechanizm w sektorach energochłonnych, np. w produkcji stali, 
cementu i aluminium, biorąc pod uwagę ekspozycję tych sektorów na handel i ich 
udział w ETS;

8. zauważa, że CBAM jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu i ma służyć 
osiągnięciu celu, jakim jest uzyskanie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów 
cieplarnianych netto w UE; zauważa, że wprowadzenie CBAM może mieć bezpośredni 
lub pośredni wpływ na większość wysokoemisyjnych sektorów przemysłu silnie 
uzależnionych od handlu, dlatego należy zasięgać ich opinii na wszystkich etapach tego 
procesu; zauważa ponadto, że CBAM może wpływać na łańcuchy dostaw, powodując 
internalizację kosztów emisji CO2; podkreśla, że CBAM powinien być łatwy w 
zarządzaniu i nie powinien niepotrzebnie obciążać finansowo ani administracyjnie 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

9. apeluje, by przychody z CBAM wykorzystać do wsparcia światowych i europejskich 
działań na rzecz klimatu; sugeruje, że dochody te należy ponownie inwestować w 
budżecie UE w badania naukowe, innowacje i rozwijanie technologii neutralnych pod 
względem emisji CO2, by wesprzeć zrównoważoną transformację przemysłu, a także w 
pomoc na działania na rzecz klimatu, by zapewnić zgodność z zasadami WTO;

10. wyraża głębokie zaniepokojenie erozją wielostronnego systemu handlowego; wzywa 
Komisję do aktywnej współpracy z rządami partnerów handlowych w celu zapewnienia 
stałego dialogu na temat tej inicjatywy, by zachęcać do działań na rzecz klimatu 
zarówno w Unii, jak i u jej partnerów handlowych; podkreśla, że politykę handlową 
można i należy wykorzystywać do propagowania pozytywnych działań rzecz 
środowiska i do zapobiegania poważnym różnicom w poziomie ambicji 
środowiskowych między UE a resztą świata oraz że CBAM należy opracować jako 
uzupełnienie działań zapisanych w unijnych umowach o wolnym handlu w rozdziałach 
o handlu i zrównoważonym rozwoju; podkreśla, że ostatecznym celem inicjatywy musi 
być doprowadzenie do podjęcia na szczeblu światowym działań, które sprawią, że 
CBAM będzie zbędny, gdyż cele redukcji emisji CO2 na świecie zrównają się z 
poziomem ambicji wyznaczonym przez UE; uważa zatem, że CBAM należy postrzegać 
jako środek wspierający przyspieszenie tego procesu, a nie środek protekcjonistyczny; 
oczekuje, że na forum WTO lub G20 Komisja rozpocznie negocjacje w sprawie takiego 
podejścia ogólnoświatowego; 
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11. apeluje o taką metodę obliczania wielkości emisji powstających przy produkcji, która 
nie wprowadzi dyskryminacji między producentami z UE i z państw trzecich oraz da 
wyniki jak najbliższe rzeczywistej wielkości emisji związanych z danymi towarami; 
zwraca uwagę na trudności związane z obliczaniem wielkości emisji powiązanych z 
wyrobami z państw członkowskich UE i państw trzecich oraz wzywa do ciągłych starań 
o zapewnienie porównywalności podawanej wielkości emisji; podkreśla, że technologie 
identyfikacji i śledzenia wielkości emisji związanych z produkcją złożonych produktów 
oraz ich wydajności emisyjnej mogą pomóc egzekwować CBAM w odniesieniu do tych 
produktów; zauważa, że CBAM musi zachęcać państwa i producentów do wymiany 
informacji o ustalaniu cen uprawnień do emisji CO2 i o wielkości emisji powiązanych z 
produktami; 

12. uważa, że handel międzynarodowy i polityka handlowa to kluczowe czynniki 
umożliwiające przejście na neutralną dla klimatu, zasobooszczędną gospodarkę o 
obiegu zamkniętym i że w związku z tym wspierają one światowe dążenia do 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego; uważa, 
że należy pilnie przeprowadzić całościową reformę WTO, by organizacja ta mogła 
gwarantować wolny handel i jednocześnie zwalczać globalne ocieplenie; zauważa, że 
przepisy GATT pochodzą z 1947 r., i jest zdania, że należy je ponownie przemyśleć w 
obecnym kontekście kryzysu klimatycznego; oczekuje, że Komisja pilnie podejmie 
inicjatywy służące reformie WTO, by zapewnić spójność z celami klimatycznymi; 
wzywa Komisję do intensywniejszych starań o ogólnoświatowy system ustalania cen za 
emisje CO2 oraz do ułatwiania handlu technologiami chroniącymi klimat i środowisko, 
na przykład przez inicjatywy z zakresu polityki handlowej, takie jak umowa w sprawie 
towarów środowiskowych WTO.
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