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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje przygotowanie Zielonej Księgi dotyczącej instrumentów 
rynkowych na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach 
pokrewnych; wzywa Komisję do wypracowania jasnej strategii z zakresu wykorzystania 
instrumentów rynkowych (MBI) do szacowania strat środowiskowych oraz 
wyeliminowania odnośnych niesprawności rynku, obejmującej swoim zakresem kwestie 
opodatkowania, przeglądu wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS 
oraz polityki handlowej i technologicznej;

2. wzywa Komisję, by w trakcie sporządzania strategii wdrażania MBI rozpatrzyła i 
przygotowała wszechstronne sprawozdanie w sprawie skuteczności instrumentów 
prawnych w zakresie środowiska naturalnego stosowanych obecnie przez UE, w celu 
ustalenia, w których obszarach należałoby zastąpić istniejące przepisy instrumentami 
rynkowymi;

3. zauważa, że instrumenty MBI będą odgrywać istotną rolę w działaniach na rzecz 
sprostania wspólnotowym celom określającym osiągnięcie do roku 2020 
dwudziestoprocentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym nakładzie energii;

4. podkreśla potrzebę stosowania zasad lepszego stanowienia prawa w odniesieniu do 
kwestii wykorzystania instrumentów MBI oraz wyeliminowania instrumentów zbyt 
skomplikowanych lub wzajemnie pokrywających się; wyraża poparcie dla zmiany 
postanowień dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej1, w sposób, który zapewni, że strony 
systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS nie będą ponosiły podwójnych (zarówno 
handlowych jak i podatkowych) opłat za emisję;

5. wzywa do reinwestowania dochodów wygenerowanych poprzez wykorzystanie 
instrumentów MBI w programy wspierające cele środowiskowe i łagodzące wpływ na 
konkurencję oraz zagadnienia społeczne; wyraża przekonanie, że dochody z licytacji w 
ramach ETS mogłyby stać się w przyszłości głównym źródłem finansowania UE;

6. odnotowuje korzyści płynące z reform z zakresu opodatkowania środowiskowego; wzywa 
państwa członkowskie do wprowadzenia tego typu reform w celu redukcji, między 
innymi, ubóstwa energetycznego oraz wsparcia technologii niskowęglowych, 
oszczędności energii, wydajności energetycznej i technologii odnawialnych;

7. stwierdza, że wzmocniona koordynacja unijna z zakresu opodatkowania środowiskowego 
oraz wymiany najlepszych praktyk ułatwi proces reformy; wyraża szczególne poparcie dla 
projektów umożliwiających państwom członkowskim zmniejszenie stawek podatku VAT 

                                               
1  Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51.
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lub oferowanie zwolnień podatkowych w przypadku produktów energooszczędnych i 
materiałów energooszczędnych; podkreśla jednakże, iż to państwa członkowskie powinny 
podejmować decyzje odnoszące się do właściwości krajowych systemów podatkowych;

8. wzywa Komisję do dokonania pogłębionej analizy zakresu zastosowania opłat 
granicznych w celu wprowadzenia zachęt do redukcji emisji dla partnerów handlowych 
UE oraz stawienia czoła wyzwaniom związanym z wpływem unilateralnych działań 
wspólnotowych na stopień konkurencyjności; wyraża przekonanie, że opłaty graniczne 
winny stanowić realną opcję w przypadku niemożności wypracowania właściwego 
międzynarodowego porozumienia z zakresu zmian klimatycznych po roku 2012.
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