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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Carbon Border Adjustment Mechanism – podatek graniczny 
 
Podatek graniczny (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) to narzędzie mające 
na celu ograniczenie zjawiska ucieczki emisji (ang. carbon leakeage), które w zamyśle Komisji 
Europejskiej jest jednym z kluczowych elementów, które pozwolą osiągnąć Europejski Zielony 
Ład. 
 
W Unii Europejskiej cenę emisji dwutlenku węgla określa rynek za pośrednictwem unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Ustalono limit całkowitej ilości niektórych 
gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane przez instalacje objęte systemem.  
W ramach limitu przedsiębiorstwa otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą 
w razie potrzeby handlować. 
 
Wysiłki Europy na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. mogłyby zostać 
zniweczone przez międzynarodowych partnerów poprzez brak działań na rzecz ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla. Oznaczałoby to ryzyko ucieczki emisji. Ucieczka emisji ma miejsce  
w przypadku, gdy przedsiębiorstwa przenoszą produkcję do krajów mniej restrykcyjnych  
w odniesieniu do emisji. Wówczas globalne emisje nie zostałyby ograniczone. 
 
Nowy, obecnie wypracowywany mechanizm przedstawiony przez Komisję Europejską  
w marcu 2020 r., jako element strategii Europejski Zielony Ład, ma  przeciwdziałać tej tendencji 
poprzez ustalenie ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla przy przywozie niektórych 
towarów spoza UE. CBAM będzie miało na celu zapewnienie dokładniejszego 
odzwierciedlenia zawartości węgla w cenie importowanych produktów. 
 
Wprowadzeniu CBAM jako mechanizmu podatkowego towarzyszą prace nad rewizją 
dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96). 
 
Więcej informacji https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-
24/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Inwestycje transgraniczne w UE – doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów UE 
 
Konsultacje publiczne dotyczące prawa regulującego Inwestycje transgraniczne w UE  
(w kontekście ‘Programu prac Komisji na 2020 r. Unia, która mierzy wyżej COM(2020)37 final’ 
oraz ‘Nowej strategii przemysłowej dla Europy, COM(2020) 102 final’ – II etap legislacyjny – 
konsultacje publiczne. Ostateczny termin na odpowiedź to 8 września 2020 r. 
 
W celu stworzenia jak najlepszego klimatu inwestycyjnego w UE w ramach tej inicjatywy 
zostanie przeanalizowane w jaki sposób doprecyzować przepisy, które chronią i ułatwiają 
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inwestycje między krajami UE. Regulacja będzie zawierać nowe środki służące wypełnieniu 
luk inwestycyjnych, a także poprawienie egzekwowania przepisów w sporach między 
inwestorami a rządami krajowymi. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/inwestycje-transgraniczne-w-ue-doprecyzowanie-i-uzupelnienie-
przepisow-ue/  
 
2. Konsultacje prawa ubezpieczeń i reasekuracji – przegląd wymogów ostrożnościowych 
 
Konsultacje publiczne dotyczące przepisów ubezpieczeniowych (w kontekście ‘Dyrektywy  
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
2009/138/EC Solvency II Directive’) – I oraz II etap legislacyjny– plany działania oraz 
konsultacje publiczne. Ostateczny termin na odpowiedź dot. planów działań to 26 sierpnia 
2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 21 października 2020 r. 
 
Dla zapewnienia ochrony ubezpieczających, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w UE muszą 
zarezerwować wystarczającą ilość kapitału na pokrycie nieoczekiwanych strat w razie kryzysu, 
a także wdrożyć wewnętrzną ocenę ryzyka. 
Przepisy zawarte w dyrektywie w sprawie wypłacalności zostaną poddane przeglądowi 
 i w miarę możliwości uproszczone w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza 
jeśli chodzi o: 

 środki w zakresie gwarancji długoterminowych, 
 kapitałowy wymóg wypłacalności, 
 minimalny wymóg kapitałowy, 
 nadzór nad firmami działającymi w różnych krajach / grupami przedsiębiorstw. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-prawa-ubezpieczen-i-reasekuracji-przeglad-
wymogow-ostroznosciowych/   
 

 Publikacje: 
 
A just transition fund – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
 
„A just transition fund – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: w jaki sposób można 
najskuteczniej wykorzystać budżet UE do wsparcia niezbędnej transformacji z paliw kopalnych 
na energię ze źródeł odnawialnych” to publikacja, będąca jednocześnie raportem z badania 
przeprowadzonego na wniosek Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. 
 
W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma na celu zapewnienie wsparcia terytoriom stojącym przed 
poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi z transformacją służącą 
osiągnięciu neutralności klimatycznej. W publikacji przedstawiono kompleksową analizę 
sposobu, w jaki UE może najlepiej zapewnić sprawiedliwą transformację na wszystkich swoich 
terytoriach i względem wszystkich obywateli, korzystając z dostępnych narzędzi. Raport 
zawiera zarys i krytyczną ocenę wniosku Komisji oraz rekomendacje możliwych zmian  
w oparciu o najlepsze praktyki zaczerpnięte z innych inicjatyw dotyczących sprawiedliwej 
transformacji. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/a-just-transition-fund-fundusz-na-rzecz-sprawiedliwej-
transformacji/  
 
Źródło: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Urząd Publikacji Unii Europejskiej 
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