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Przedmiot: Środki Komisji mające na celu zapewnienie sprawiedliwego stosowania mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz równych warunków 
działania dla przedsiębiorstw z UE i z zagranicy

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) jest ważnym 
aspektem unijnej rewolucji klimatycznej i ważnym krokiem w kierunku zapobiegania przenoszenia 
źródeł emisji CO 2 do krajów poza Unią Europejską. Mechanizm ten ma motywować państwa spoza 
UE do redukcji ich emisji i przyczyniać się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego, jakim jest 
ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C. Istotne znaczenie będzie miało również dopilnowanie 
przez UE tego, aby transformacja była sprawiedliwa, aby produkcja zlokalizowana w UE była 
konkurencyjna oraz aby transformacja nie prowadziła do ograniczenia strategicznej autonomii w 
dziedzinie infrastruktury krytycznej i produkcji.

1. Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa unijne są częścią systemu handlu uprawnieniami do 
emisji, w jaki sposób Komisja może zagwarantować, że zagraniczne przedsiębiorstwa będą 
produkowały wszystkie swoje towary zgodnie z tą normą i płaciły za całkowite emisje CO2 ze 
swojej działalności, zamiast wykorzystywać swoją lokalizację za granicą i ekonomię skali – w 
przypadku gdy ceny oparte na CBAM nie mają zastosowania do niektórych towarów, które 
produkują – do sprzedaży tych produktów po nienormalnie niskich cenach w UE?

2. Czy Komisja rozważa ustanowienie mechanizmu podobnego do certyfikacji jakości, w ramach 
którego wszystkie towary wytwarzane przez zagranicznego producenta, a nie tylko wywożone, 
muszą być zgodne z normami UE?

3. Jak długo będą jeszcze dostępne bonifikaty wywozowe i jakie są możliwości ich zastąpienia? 
Czy będą one nadal dostępne na późniejszym etapie na potrzeby handlu z państwami spoza UE, 
które nie są objęte zakresem CBAM?


