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PRÓBY ZLIBERALIZOWANIA 
MIĘDZYNARODOWEGO HANDLU 
TOWARAMI EKOLOGICZNYMI 

Marzenna Błaszczuk-Zawiła*

Zagadnienie	 zależności	 między	 handlem	 a  środowi-
skiem	przyrodniczym	pojawiło	się	jako	przedmiot	dyskusji	
na	 forum	wielostronnym	 już	na	początku	 lat	 siedemdzie-
siątych	XX	wieku	(konferencja	ONZ	pt.	„Człowiek	i Środowi-
sko”,	Sztokholm,	1972 r.).	W kolejnych	latach	kwestie	odno-
szące	 się	do	 środowiska	były	przedmiotem	coraz	 liczniej-
szych	 dyskusji	 na	 międzynarodowych	 forach,	 zarówno	
środowiskowych,	jak	i handlowych.	Koncentrowały	się	one	
na	 wpływie	 wzrostu	 gospodarczego	 na	 środowisko	 przy-
rodnicze	 oraz	 oddziaływaniu	polityki	 ochrony	 środowiska	
na	handel	międzynarodowy.	Poszukiwano	w szczególności	
odpowiedzi	na	pytania:

 � w jakim	stopniu	działania	z zakresu	ochrony	środowi-
ska	 (np.	 regulacje	 techniczne	 i  normy)	mogą	 się	 stać	
barierami	w handlu	(runda	tokijska	GATT	1973-1979),	

 � jakie	są	możliwości	kontrolowania	eksportu	 towarów,	
których	sprzedaż	jest	zakazana	na	rynku	krajowym	ze	
względów	środowiskowych	(dyskusje	w GATT	w latach	
osiemdziesiątych	XX	w.),	

 � jak	 handel	 międzynarodowy	 może	 przyczynić	 się	 do	
zwalczania	 skażenia	 środowiska	 wynikającego	 z  ubó-
stwa1	(raport	Światowej	Komisji	do	spraw	Środowiska	
i Rozwoju	pt.	Our Common Future z 1987 r.,	tzw.	raport	
Brundtland2),	

 � czy	zasadne	jest	stosowanie	zakazów	handlu	ze	wzglę-
dów	ekologicznych	(spór	Meksyk-USA	w 1991 r.	w spra-
wie	 amerykańskiego	 embarga	 na	 import	 z  Meksyku	
tuńczyka	poławianego	za	pomocą	okrężnic,	 co	powo-
dowało	przypadkowe	zabijanie	delfinów).	

Zagadnienie	 ochrony	 środowiska	 przyrodniczego	
uwzględniono	w wielu	porozumieniach	i konwencjach	mię-
dzynarodowych.	Związane	z handlem	kwestie	ekologiczne	
były	dyskutowane	także	podczas	rundy	urugwajskiej	GATT	
(lata	1986-1994)	i znalazły	się	w porozumieniach	Światowej	
Organizacji	Handlu	(WTO).	

Wysiłki	na	rzecz	liberalizacji	handlu	towarami	ekologicz-
nymi,	 sprzyjającej	 rozpowszechnianiu	 technologii	 przyja-
znych	dla	środowiska	 i wzrostowi	konkurencyjności	ceno-
wej	 czystych	 technologii,	 zaczęto	 podejmować	 pod	 wpły-
wem	wzrostu	 świadomości	ekologicznej	 społeczeństw	kra-
jów	rozwiniętych,	ale	też	konieczności	poprawy	bezpieczeń-
stwa	energetycznego	(przez	mix	energetyczny).	W artykule	
przedstawiono	rezultaty	dotychczasowych	działań	między-
narodowych	 w  tej	 dziedzinie,	 a  także	 potencjalne	 skutki	

oczyszczania	gazów,	przyrządy	i aparatura	do	automatycz-
nej	 regulacji	 lub	 kontroli	 procesu	 wytwarzania	 energii	
odnawialnej	 oraz	 inteligentnych	 sieci,	 części	 do	 silników	
elektrycznych	i zespołów	prądotwórczych,	części	urządzeń	
i  aparatury	 do	 filtrowania	 lub	 oczyszczania	 cieczy	 lub	
gazów.	W imporcie	natomiast	wśród	najważniejszych	zna-
lazły	się:	elementy	półprzewodnikowe	światłoczułe	–	m.in.	
ogniwa	 i  baterie	 słoneczne	 oraz	 energooszczędne	 diody,	
części	 turbin	 gazowych,	 przyrządy,	 urządzenia	 i  maszyny	
kontrolne	lub	pomiarowe	przeznaczone	do	badania	zanie-
czyszczeń,	urządzenia	i aparatura	do	filtrowania	lub	oczysz-
czania	gazów,	maszyny	i urządzenia	mechaniczne	do	wyko-
nywania	 funkcji	specjalnych	związanych	z ochroną	środo-
wiska	oraz	panele	słoneczne.	

Z analizy	pozycji	konkurencyjnej	państw	UE	w eksporcie	
towarów	prośrodowiskowych	wynika,	że	najsilniejszą	pozy-
cję	 konkurencyjną	 w  2014  r.	 miały:	 Dania	 (RCA  =  2,49),	
Węgry	(1,62),	Niemcy	(1,48),	Finlandia	(1,43),	Szwecja	(1,20)	
oraz	Włochy	(1,19).	Wskaźniki	RCA	>	1	miały	także	Austria	
i Wielka	Brytania,	podczas	gdy	pozostałe	państwa	UE	nie	
osiągnęły	przewag	komparatywnych	w eksporcie	towarów	
zielonych.	 Wskaźnik	 RCA	 w  polskim	 eksporcie	 towarów	
zielonych	zwiększył	się	w badanym	okresie	z 0,54	w 2010 r.	
do	0,65	w 2014 r.
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planowanej	 liberalizacji	plurilateralnej	dla	handlu	między-
narodowego	i środowiska	przyrodniczego.

Działania na płaszczyźnie wielostronnej (WTO) 

Zagadnienia	 środowiskowe	 zostały	 uwzględnione	 na	
większą	 skalę	 w  trakcie	 przygotowań	 do	 rundy	 rokowań	
wielostronnych	WTO	z Ad-Dauhy	(tzw.	rundy	rozwoju	Doha	
–	Doha Development Agenda	 –	DDA)	 z  2001  r.,	 zwanej	 też	
rundą	dauhańską.	Uznano	bowiem	za	konieczne	zwiększe-
nie	wzajemnego	wspierania	się	handlu	i ochrony	środowi-
ska	przyrodniczego3.	

Mandat	 negocjacyjny	 rundy	 DDA	 przewidywał	 przede	
wszystkim	 zbadanie	 zależności	 między	 postanowieniami	
porozumień	WTO	i międzynarodowych	porozumień	środo-
wiskowych	(multilateral environmental agreements	–	MEA)4, 
nawiązanie	kontaktów	i wymianę	informacji	między	sekre-
tariatami	 konwencji	 środowiskowych	 oraz	 Sekretariatem	
WTO,	a także	wprowadzenie	ułatwień	w handlu	towarami	
i usługami	przyjaznymi	środowisku	(ramka).	Zakładano	też	
rokowania	w sprawie	ograniczeń	pozataryfowych,	w szcze-
gólności	stosowania	wymagań	odnoszących	się	do	ochro-
ny	 środowiska	 przyrodniczego	 i  etykietowania	 towarów.	
Istotne	 z  punktu	 widzenia	 środowiska	 były	 też	 założenia	
rokowań	w sprawie	rolnictwa	i dotacji	dla	rybołówstwa.

Ramka 
Postanowienia Deklaracji Ministerialnej z Ad-Dauhy odnoszące się do handlu i ochrony środowiska przyrodniczego

31.	W celu	wzmocnienia	wzajemnego	wspierania	się	handlu	i środowiska	przyrodniczego,	członkowie	WTO	podjęli	decyzję	o rozpoczęciu	
rokowań,	jednak	bez	przesądzania	o ich	wyniku,	w odniesieniu	do:

(i)	związku	między	istniejącymi	zasadami	WTO	oraz	specyficznymi	zobowiązaniami	handlowymi	przyjętymi	w międzynarodowych	
porozumieniach	 środowiskowych;	 rokowania	miały	 być	 ograniczone	w  zakresie	 do	 stosowania	 istniejących	 zasad	WTO	między	
stronami	MEA;	nie	mogły	naruszać	praw	żadnego	członka	WTO,	niebędącego	stroną	MEA;
(ii)	procedur	odnoszących	się	do	regularnej	wymiany	informacji	między	Sekretariatami	porozumień	MEA	a właściwymi	komisjami	
WTO	oraz	kryteriów	przyznawania	statusu	obserwatora;
(iii)	 redukcji	 lub,	 w  odpowiednich	 przypadkach,	 eliminacji	 barier	 taryfowych	 i  pozataryfowych	 w	 handlu	 towarami	 i  usługami	
środowiskowymi.

32.	Komitetowi	do	spraw	Handlu	i Środowiska	zalecono,	aby	realizując	swoje	zadania	zwracała	szczególną	uwagę	na:
(i)	 wpływ	 środków	 odnoszących	 się	 do	 środowiska	 przyrodniczego	 na	 dostęp	 do	 rynku,	 w  szczególności	 w  przypadku	 krajów	
rozwijających	 się	 (głównie	najsłabiej	 rozwiniętych),	 oraz	 sytuacje,	w których	wyeliminowanie	 lub	 redukcja	ograniczeń	 i  zakłóceń	
w handlu	miałaby	korzystny	wpływ	na	handel,	środowisko	przyrodnicze	i rozwój;
(ii)	odpowiednie	postanowienia	Porozumienia	w sprawie	handlowych	aspektów	praw	własności	intelektualnej	(TRIPS);	
(iii)	wymagania	dotyczące	etykietowania	dla	celów	prośrodowiskowych.

Wynikiem	ww.	prac	miało	być	wskazanie	sytuacji,	w których	konieczne	było	wyjaśnienie	odpowiednich	przepisów	WTO.	Efekty	prac	
Komisji,	a także	negocjacji	odnoszących	się	do	pkt.	31	ppkt.	(i)	i (ii),	nie	powinny	ograniczać	otwartego	i niedyskryminacyjnego	charakteru	
wielostronnego	 systemu	handlu,	 rozszerzać	 ani	 ograniczać	 praw	 i  obowiązków	 członków	w  ramach	 istniejących	porozumień	WTO,	
w szczególności	Porozumienia	WTO	w sprawie	środków	sanitarnych	i fitosanitarnych,	ani	zmieniać	równowagi	tych	praw	i obowiązków.	
Powinny	uwzględniać	potrzeby	krajów	rozwijających	się	i najsłabiej	rozwiniętych.
33.	Członkowie	WTO	uznali	znaczenie	pomocy	technicznej	 i budowania	potencjału	w dziedzinie	handlu	i środowiska	przyrodniczego	
w krajach	rozwijających	się,	w szczególności	najsłabiej	rozwiniętych.	Zachęcali	do	dzielenia	się	wiedzą	i doświadczeniem	z członkami,	
którzy	chcą	przeprowadzić	przeglądy	ekologiczne	na	szczeblu	krajowym.	

Źródło:	Na	podstawie:	„Handel	i ochrona	środowiska”,	pkt.	31-33	Deklaracji	Ministerialnej	z	Ad-Dauhy.	Por.	Doha Ministerial Declaration, 
WT/MIN(01)/DEC/1,	20	November	2001,	przyjęta	14.11.2001.

Celem	 liberalizacji	 jest	 doprowadzenie	 do	 potrójnie	
korzystnej	 sytuacji	 („win-win-win” situation)	 –	 dla	 handlu,	
środowiska	przyrodniczego	i rozwoju5.	Po	pierwsze,	reduk-
cja	 lub	eliminacja	barier	 taryfowych	 i pozataryfowych	ma	
umożliwić	 nabywanie,	 w  tym	 przez	 przedsiębiorstwa	
i administrację	wszystkich	szczebli,	technologii	przyjaznych	
środowisku	po	niższych	cenach	 (światowych),	a w efekcie	
przyczynić	 się	 do	 ich	 upowszechnienia.	 To	 z  kolei	 może	
doprowadzić	 do	 podniesienia	 poziomu	 innowacyjności	
i zwiększenia	transferu	technologii.	Po	drugie,	zwiększone	
możliwości	 nabywania	 towarów	 ekologicznych	 wysokiej	
jakości	mogą	przełożyć	się	bezpośrednio	na	poprawę	jako-
ści	 życia	 obywateli	 (zapewnienie	 czystszego	 środowiska	
przyrodniczego,	 lepszego	 dostępu	 do	 czystej	wody,	 urzą-
dzeń	sanitarnych	czy	czystej	energii).	Ponadto	przewiduje	
się,	że	powszechniejsze	korzystanie	z towarów	przyjaznych	
środowisku	zmniejszy	szkodliwe	skutki	uboczne	(negatyw-

ne	 skutki	 zewnętrzne)	 różnych	 działań,	 prowadzących	 do	
niszczenia	 środowiska	 przyrodniczego	 i  niebezpiecznych	
dla	zdrowia	ludzkiego,	a także	zwiększy	efektywność	wyko-
rzystania	energii.	Po	trzecie,	liberalizacja	handlu	towarami	
i usługami	przyjaznymi	środowisku	może	przyczynić	się	do	
rozwoju	krajów	rozwijających	się,	ułatwiając	im	dostęp	do	
technologii	niezbędnych	dla	rozwiązywania	głównych	pro-
blemów	środowiskowych,	z którymi	się	te	kraje	borykają.	

Rokowania	 w  sprawie	 liberalizacji	 handlu	 towarami	
przyjaznymi	 środowisku	mają	 przebiegać	 dwutorowo:	 po	
pierwsze,	 w  ramach	 negocjacji	 w  zakresie	 dostępu	 do	
rynku	towarów	nierolnych	(Non Agricultural Market Access - 
NAMA),	 jako	 jeden	z obszarów	sektorowych	(po	ustaleniu	
zakresu	 towarów	 przyjaznych	 środowisku),	 po	 drugie,	 na	
forum	Sesji	specjalnej	Komitetu	do	spraw	handlu	i środo-
wiska	 (Committee on Trade and Environment in Special Ses-
sions	–	CTESS)	–	w pozostałym	zakresie,	w tym	osiągnięcia	
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konsensusu	 co	do	 listy	 towarów	przyjaznych	 środowisku,	
które	mają	podlegać	liberalizacji6.	

W dotychczasowych	rokowaniach	w sprawie	liberaliza-
cji	handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku	na	płaszczyź-
nie	 wielostronnej	 nie	 odnotowano	 wyraźnych	 postępów.	
Hamują	je	poważne	trudności	związane	ze	zdefiniowaniem	
tej	grupy	towarów	i ich	klasyfikacją	na	potrzeby	celne7.	Jest	
to	spowodowane	m.in.	dużą	różnorodnością	towarów	nie-
zbędnych	 do	 osiągania	 celów	 środowiskowych8.	 Ogólnie	
do	grupy	tej	zalicza	się	towary9:

 � przyczyniające	 się	 do	 oczyszczania	 środowiska	 przy-
rodniczego	i zmniejszania	szkód	(np.	sprzęt	do	wychwy-
tywania	 zanieczyszczeń	 i  monitorowania,	 technolo-
gie	 	wychwytywania	 i  składowania	 dwutlenku	 węgla),	
czyli	tradycyjne	towary	przyjazne	środowisku,	

 � bardziej	 przyjazne	 dla	 środowiska	 (environmentally  
preferable products	–	EPP)	niż	produkt	porównywalny/
podobny	 (like product),	 bądź	 na	 skutek	 zastosowanej	
technologii	produkcji,	bądź	ze	względu	na	użytkowanie	
i utylizację,	w tym	towary:
 – wyprodukowane	 w  sposób	 przynoszący	 środowi-

sku	 mniejszą	 szkodę	 (np.	 produkty	 ekologiczne,	
bardziej	 energooszczędne	 warianty	 tego	 samego	
towaru,	np.	samochodu);

 – których	użytkowanie/konsumpcja	przynoszą	mniej	
niekorzystny	 efekt	 końcowy	 (np.	 rowery	 versus 
samochody,	 kuchenki	 solarne/słoneczne	 versus 
piece	opalane	węglem).

Problem	ze	zdefiniowaniem	towarów	przyjaznych	śro-
dowisku	na	podstawie	ich	końcowego	zastosowania	(pierw-
sza	wymieniona	grupa	towarów)	polega	na	tym,	że	defini-
cja	 nie	 uwzględnia	 cyklu	 życia	 produktu,	 w  szczególności	
metody	 jego	 produkcji,	 która	 może	 mieć	 niekorzystny	
wpływ	na	środowisko.	Jest	to	poważny	problem	np.	w odnie-
sieniu	 do	 biodiesla	 i  innych	 paliw.	 Wyróżnienie	 towarów	
przyjaznych	środowisku	 z uwzględnieniem	cyklu	 ich	 życia	
jest	obecnie	niemożliwe	z uwagi	na	brak	metodologii	ana-
lizy	cyklu	życia	produktu,	którą	można	zastosować	w każ-
dym	kraju.	

Z  kolei	 uznanie	 za	 przyjazne	 środowisku	 towarów	
„podobnych”,	wyprodukowanych	przy	zastosowaniu	metod	
bardziej	przyjaznych	środowisku,	nastręcza	poważne	trud-
ności	z ich	klasyfikacją	na	potrzeby	celne,	wymaga	bowiem	
ujednolicenia	norm	i zasad	etykietowania.	

Co	więcej,	 postęp	 techniczny	 sprawia,	 że	wykaz	 towa-
rów	przyjaznych	środowisku	powinien	być	regularnie	aktu-
alizowany,	 aby	 nie	 zawierał	 produktów	 przestarzałych	
w przypadku	wprowadzenia	na	rynek	towarów	nowszych,	
bezpieczniejszych	dla	środowiska	przyrodniczego	(np.	kom-
paktowe	lampy	fluorescencyjne	versus	diody	LED).	Rozwią-
zanie	tego	problemu	jest	trudne,	bowiem	w WTO	cofnięcie	
obniżki	 cła	 i  ponowne	 związanie	 stawek	 celnych	 na	wyż-
szym	poziomie	jest	bardzo	skomplikowane.	Ponadto	nale-
żałoby	zapewnić,	żeby	nowe	produkty	były	automatycznie	
obejmowane	 preferencjami	 przyznanymi	 ich	 wcześniej-
szym	wersjom.

W dyskusjach	zwraca	się	również	uwagę,	że	wiele	towa-
rów	 uznawanych	 za	 przyjazne	 środowisku	 jest	 jedynie	
„względnie	 przyjazne”	 dla	 środowiska	 (np.	 samochody	
hybrydowe	versus	elektryczne10).	Nie	ma	 też	zgody	co	do	
sposobu	 definiowania	 takich	 towarów:	 czy	 powinny	 być	
one	rozróżniane	na	podstawie	kryteriów	narodowych,	czy	
międzynarodowych.	Dominujące	metody	produkcji	 różnią	
się	bowiem	znacząco	w poszczególnych	krajach.	

Ponadto,	niektórzy	eksperci	uznają,	że	tylko	„rzeczywi-
ście	 czyste”	 technologie	 powinny	 korzystać	 z  liberalizacji	
handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku,	a nie	„względnie	
czyste”.	Trudno	jest	jednak	zdefiniować,	czym	jest	techno-
logia	 „rzeczywiście	 czysta”,	 zwłaszcza	 jeśli	 uwzględnimy	
perspektywę	długookresową.

Warto	też	mieć	na	uwadze,	że	w zależności	od	poziomu	
rozwoju	gospodarczego	lub	nasilenia	problemów	środowi-
skowych,	różne	towary	przyjazne	środowisku	są	traktowa-
ne	priorytetowo	w poszczególnych	krajach.	W krajach	roz-
winiętych	 za	 przyjazne	 środowisku	 uznaje	 się	 przede	
wszystkim	 towary	 przemysłowe	 służące	 lub	 sprzyjające	
ochronie	środowiska	przyrodniczego11,	 szczególnie	odno-
szące	się	do	efektywności	energetycznej,	energii	odnawial-
nej	czy	redukcji	emisji	dwutlenku	węgla.	W krajach	rozwija-
jących	się,	zwłaszcza	tych	najsłabiej	rozwiniętych,	prioryte-
towo	 traktowane	 są	 inwestycje	 w  gospodarkę	 odpadami	
i ściekami.	W krajach	Ameryki	Łacińskiej	za	przyjazne	śro-
dowisku	uznaje	się	również	towary	rolne	wyprodukowane	
w  sposób	 przyjazny	 dla	 środowiska.	 Różnice	 dotyczą	 nie	
tylko	grup	krajów.	Przykładowo	dla	Kataru	towarami	przy-
jaznymi	środowisku	są	systemy	wytwarzania	energii	elek-
trycznej	 z  gazu	 ziemnego	 i  zaawansowane	 systemy	 do	
wytwarzania	 gazów,	 ale	 nie	 produkty	 energooszczędne.	
Z  kolei	 Brazylia	 za	 takie	 uznaje	 biopaliwa	 i  technologie	
z nimi	związane,	czemu	niechętna	jest	część	krajów	rozwi-
niętych.	 Można	 więc	 zauważyć,	 że	 towary	 uznane	 przez	
jedne	 kraje	 za	 kontrowersyjne	 lub	 pozornie	 banalne	
w innych	mają	istotne	znaczenie.	

Czynnikiem	spowalniającym	rokowania	są	również	róż-
nice	 między	 członkami	 WTO	 w  podejściu	 do	 liberalizacji	
handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku.	Zgłoszono	czte-
ry	propozycje:

 � podejście	 oparte	 na	 liście	 towarów	 (list  approach)	 –	
przewidujące	 stałą	 liberalizację	 związanych	 stawek	
stosowanych	na	mocy	klauzuli	najwyższego	uprzywile-
jowania	(KNU)	na	wybrane	towary	–	rozwiązanie	popie-
rane	przez	tradycyjnych	eksporterów	towarów	przyja-
znych	środowisku,	a więc	przez	kraje	rozwinięte;	podej-
ście	 analogiczne	 do	 przyjętego	 już	 w  rokowaniach	
Porozumienia	 w  sprawie	 technik	 informacyjnych	 
(Information Technology Agreement	–	ITA);	

 � podejście	projektowe	(project approach)	–	tymczasowa	
liberalizacja	 handlu	 wszystkimi	 towarami	 i  usługami	
koniecznymi	do	realizacji	konkretnych	projektów	przy-
jaznych	 środowisku,	 zatwierdzonych	 przez	wyznaczo-
ną	władzę	narodową	na	podstawie	kryteriów	opraco-
wanych	przez	Komitet	WTO	do	spraw	handlu	i środo-
wiska	(Indie);		
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 � podejście	zintegrowane	(integrated approach)	–	podob-
ne	do	propozycji	 indyjskiej,	 ale	przewidujące	określe-
nie	towarów	wykorzystywanych	w różnych	projektach	
(przedstawione	przez	Argentynę);

 � zapytanie	o ofertę	(request offer approach)	–	podstawą	
rokowań	mają	być	dwustronne	lub	plurilateralne	żąda-
nia	 koncesji	 odnoszące	 się	 do	 towarów	 będących	
przedmiotem	 zainteresowania	 poszczególnych	 człon-
ków	WTO;	uzgodnione	koncesje	mają	być	rozszerzane	
na	wszystkich	członków	WTO	na	mocy	KNU	(Brazylia).

W  związku	 z  przyjęciem	 podejścia	 opartego	 na	 liście	
towarów,	przedmiotem	ożywionych	dyskusji	stała	się	kwe-
stia	 podwójnego	 zastosowania	 niektórych	 towarów.	Mię-
dzynarodowe	 ustalenia	 w  sprawie	 stawek	 celnych,	 jak	
również	statystyki	handlu	międzynarodowego,	są	powszech-
nie	określane	dla	sześciocyfrowych	kodów	Systemu	Zhar-
monizowanego	(Harmonised System	–	HS),	a więc	dla	pod-
pozycji.	 Na	 tym	 poziomie	 agregacji	 znajdują	 się	 towary	
o wyraźnym	przeznaczeniu	prośrodowiskowym	(jak	np.	ogni-
wa	 fotowoltaiczne),	 ale	 także	 towary,	 które	 mogą	 służyć	
realizacji	 celów	 prośrodowiskowych	 lub	 innych	 (np.	 rury	
mogą	 być	 wykorzystane	 jako	 elementy	 składowe	 oczysz-
czalni	 ścieków	 albo	 do	 transportu	 ropy	 naftowej	 i  gazu	
ziemnego12).	

Tworzenie	list	towarów	przyjaznych	środowisku	zawie-
rających	towary	o różnych	zastosowaniach	budzi	sprzeciw	
przede	wszystkim	krajów	rozwijających	się,	które	wskazują,	
że	 liberalizacja	 całej	 podpozycji	mogłaby	doprowadzić	do	
ułatwień	 w  handlu	 towarami	 nieekologicznymi,	 a  nawet	
szkodzącymi	 środowisku	 przyrodniczemu.	 Ponadto	 wiele	
z nich	sprzeciwia	się	obniżeniu	ceł	na	produkty	o podwój-
nym	zastosowaniu	z obawy	przed	jego	negatywnym	wpły-
wem	na	ich	przemysł	krajowy.	Z kolei	zwolennicy	liberaliza-
cji	 ceł	 obejmującej	 szeroką	 grupę	 produktów	 (także	
podwójnego	zastosowania,	np.	USA)	wskazują	na	niewiel-
kie	potencjalne	korzyści	dla	środowiska	płynące	z  liberali-
zacji	 ograniczonej	 do	 produktów	 wykorzystywanych	
wyłącznie	 do	 celów	 prośrodowiskowych.	 Konieczne	 jest	
zatem	 rozróżnienie	 towarów	 przyjaznych	 środowisku	 od	
pozostałych	 zaliczanych	 do	 tej	 samej	 podpozycji	 HS,	 np.	
poprzez	wyodrębnienie	nowych	linii	taryfowych.	Podobne	
trudności	 odnoszą	 się	 do	 propozycji	 uwzględniania	 cyklu	
życia	produktu,	aby	liberalizacja	objęła	towary	rzeczywiście	
przyjazne	 środowisku.	 Jedynie	przyjęcie	podejścia	projek-
towego	 lub	 zintegrowanego	 zapewniłoby,	 że	 towary	
podwójnego	 przeznaczenia,	 zostaną	 użyte	 w  celach	 pro-
środowiskowych	(environmental end-use).

Podstawą	dyskusji	nad	wykazem	towarów	przyjaznych	
środowisku	były	początkowo	listy	opracowane	przez	Orga-
nizację	Współpracy	Gospodarczej	i Rozwoju	(OECD)	w 1999 r.	
oraz	 Wspólnotę	 Gospodarczą	 Azji	 i  Pacyfiku	 (Asia-Pacific 
Economic Co-operation	–	APEC)13	w 2007 r.

Lista	OECD	powstała	we	współpracy	z Eurostatem	jako	
podstawa	 do	 prowadzenia	 analiz	 handlu	 i  taryf	 celnych.	
Zawiera	 ona	 164	podpozycje	HS	odpowiadające	 przyjętej	
przez	te	instytucje	definicji,	zgodnie	z którą	przemysł	towa-
rów	 i  usług	 przyjaznych	 środowisku	 obejmuje	 działania	

prowadzące	 do	 wytworzenia	 towarów	 i  usług	 służących:	
mierzeniu,	 zapobieganiu,	 ograniczaniu,	 minimalizowaniu	
lub	korygowaniu	szkód,	powstających	w środowisku	wod-
nym,	 powietrzu	 i  glebie,	 a  także	 problemów	 związanych	
z  odpadami,	 hałasem	 i  ekosystemami.	 Obejmuje	 zatem	
technologie	 bardziej	 przyjazne	 środowisku	 przyrodnicze-
mu,	 towary	 i  usługi	 zmniejszające	 ryzyko	 środowiskowe	
oraz	minimalizujące	skażenie	i wykorzystanie	zasobów14.	

Lista	APEC	miała	 inny	 charakter,	powstała	bowiem	na	
podstawie	wskazań	krajów	APEC,	które	dążyły	do	wzajem-
nej	 liberalizacji	handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku.	
Była	 ona	wynikiem	 decyzji	 politycznej	 i  zawierała	 ograni-
czoną	 liczbę	towarów	przyjaznych	środowisku	(54	podpo-
zycje	 HS	 łatwe	 do	 zidentyfikowania	 przez	 służby	 celne),	
służących	głównie	zmniejszeniu	szkód	w środowisku	przy-
rodniczym.	Nie	znalazły	się	na	niej	np.	produkty	„podobne”,	
uwzględnione	przez	OECD	z uwagi	na	proces	 lub	metodę	
produkcji	albo	wpływ	cyklu	życia	produktu	na	środowisko	
przyrodnicze.	

Dyskutowano	także	propozycję	Stanów	Zjednoczonych,	
przewidującą	stworzenie	dwóch	wykazów	towarów	prośro-
dowiskowych	–	podstawowego	(core)	i dodatkowego	(com-
plementary).	Na	 liście	podstawowej	 znalazłyby	 się	 towary,	
co	do	których	opinie	były	zgodne,	że	stanowią	one	towary	
przyjazne	środowisku.	Natomiast	lista	dodatkowa	obejmo-
wałaby	towary,	co	do	których	nie	udało	się	osiągnąć	osta-
tecznego	porozumienia,	ale	uznane	zostały	zasadniczo	za	
istotne	 dla	 ochrony	 środowiska	 przyrodniczego,	 zapobie-
gania	zanieczyszczeniom	lub	rekultywacji	i zrównoważone-
go	rozwoju.	Własne	wykazy	towarów	przyjaznych	środowi-
sku	zgłosiły	też	delegacje	Japonii	i Kataru	(przed	konferen-
cją	ministerialną	w Cancun	we	wrześniu	2003 r.)	oraz	Taj-
wanu	(w czerwcu	2004 r.).	Chiny	zaproponowały	utworze-
nie	 dwóch	 list	 towarów	 środowiskowych	 –	 „wspólnej”	
(common)	i „rozwojowej”	(development).	

W listopadzie	2007 r.	USA	i UE	zaproponowały	przyspie-
szoną	liberalizację	handlu	towarami	i usługami	związanymi	
z łagodzeniem	zmian	klimatu	(climate-friendly),	w tym	zero-
we	 cła	 na	 43	 towary	 wskazane	 przez	 Bank	 Światowy15.	
Zaproponowały	też	dłuższe	okresy	przejściowe	dla	krajów	
rozwijających	się	i dobrowolność	w przystąpieniu	do	libera-
lizacji	przez	kraje	najsłabiej	rozwinięte.	

W 2009  r.	 grupa	 tzw.	 “przyjaciół	 towarów	przyjaznych	
środowisku”16	zgłosiła	nieformalnie	do	CTESS	kolejną	listę	
towarów,	obejmującą	153	podpozycje	HS.	W 2010 r.	trzyna-
ście	krajów	rozwiniętych	zaproponowało	listę	łączącą	wcze-
śniejsze	propozycje	członków	WTO	oraz	listy	OECD	i APEC	
(„lista	WTO”),	zawierającą	411	towarów.	Ostateczny	wykaz	
towarów	przyjaznych	środowisku	 jest	nadal	przedmiotem	
rokowań.

Istotnym	problemem	 rokowań	 jest	 niewielkie	 zaanga-
żowanie	 krajów	 rozwijających	 się,	 które	 uważają,	 że	 nie	
skorzystają	 na	 liberalizacji	 handlu	 towarami	 przyjaznymi	
środowisku,	ponieważ	towary	te,	kapitałochłonne	i wyma-
gające	 wysoko	 zaawansowanych	 technologii,	 eksportują	
wyłącznie	kraje	rozwinięte	i zaledwie	kilka	krajów	rozwijają-
cych	się	o średnim	dochodzie17.	Dlatego	też	dużym	wyzwa-
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niem	dla	negocjatorów	jest	włączenie	do	wykazu	towarów,	
które	są	eksportowane	przez	kraje	rozwijające	się.	Uważa	
się,	że	kraje	te	mają	możliwości	zwiększenia	eksportu	wielu	
towarów	 przyjaznych	 środowisku	 niskiej	 techniki	 (części	
i komponenty).	Są	to	jednak	towary	o podwójnym	zastoso-
waniu,	a większość	krajów	rozwijających	się	jest	przeciwna	
liberalizacji	ich	przywozu.

Postęp	 w  rokowaniach	 utrudniają	 też	 różnice	 w  nor-
mach	z zakresu	ochrony	środowiska	przyrodniczego	obo-
wiązujące	w  poszczególnych	 krajach	 członkowskich	WTO,	
a ponadto	niezgodność	postanowień	niektórych	międzyna-
rodowych	porozumień	środowiskowych	z porozumieniami	
WTO.	 Nie	 bez	 znaczenia	 jest	 też	 powierzenie	 rokowań	
CTESS,	 co	 osłabiło	 rangę	 omawianych	 zagadnień.	 Postęp	
jest	też	hamowany	przez	kwestie	uznane	w rundzie	DDA	za	
ważniejsze,	a więc	związane	z rolnictwem18.

Wobec	niewielkich	postępów	w liberalizacji	wielostron-
nej,	 sposobami	 liberalizacji	 handlu	 towarami	przyjaznymi	
środowisku	mogły	być	w ramach	WTO:

 � inicjatywa	podobna	do	porozumienia	ITA,	a więc	zawar-
cie	porozumienia,	w którym	udział	jest	dobrowolny,	ale	
koncesje	sygnatariuszy	są	rozszerzane	na	pozostałych	
członków	WTO	na	mocy	KNU;	porozumienie	tego	typu	
weszłoby	 w  życie	 po	 jego	 przyjęciu	 przez	 określoną	
liczbę	 członków	 WTO,	 którzy	 mają	 określony	 udział	
w  światowym	 handlu	 omawianymi	 towarami	 (tzw.	
masa	krytyczna)19;	

 � porozumienie	plurilateralne,	podobne	do	Porozumienia	
w sprawie	zamówień	rządowych	(Government Procurement 
Agreement	–	GPA),	w którym	członkowie	WTO	uczestni-
czą	na	zasadzie	dobrowolności,	a koncesjami	handlo-
wymi	 są	 objęte	 tylko	 kraje	 będące	 stronami	 porozu-
mienia;	porozumienie	 takie	 również	mogłoby	stać	się	
wielostronnym	 (rozszerzenie	 korzyści	 na	 wszystkich	
członków	WTO),	jeśli	przystąpiłaby	do	niego	określona	
minimalna	liczba	członków,	mających	określony	udział	
w  światowym	handlu	 towarami	przyjaznymi	 środowi-
sku;

 � włączanie	 odpowiednich	 postanowień	 do	 nowych	
regionalnych	i bilateralnych	porozumień	handlowych.

Działania plurilateralne

Po	dekadzie	bezowocnych	starań	o liberalizację	handlu	
towarami	przyjaznymi	środowisku	na	forum	WTO,	9	wrze-
śnia	2012 r.	kraje	APEC	zawarły	między	sobą	porozumienie	
przewidujące	 obniżenie	 ceł	 na	 54	 towary	 ekologiczne	 do	
maksymalnie	5%	do	końca	2015 r.	Eksport	towarów	przyja-
znych	środowisku	z krajów	APEC	wynosił	w 2010 r.	185	mld	
USD,	 co	 stanowiło	 60%	 światowego	 eksportu	 tych	 towa-
rów.	Porozumieniem	objęto	m.in.	technologie	z zakresu:

 � energii	 odnawialnej	 i  czystej	 (np.	 panele	 słoneczne,	
turbiny	gazowe	i wiatrowe),	obciążone	wówczas	cłami	
sięgającymi	nawet	35%,

 � gospodarki	 ściekami	 (jak	 filtry	 i urządzenia	do	dezyn-
fekcji	 wykorzystujące	 promieniowanie	 ultrafiletowe),	
z cłami	do	21%,

 � kontroli	zanieczyszczenia	powietrza	(np.	urządzenia	do	
usuwania	sadzy	i katalizatory),	gospodarowania	odpa-
dami	 stałymi	 i  niebezpiecznymi	 (np.	 spalarnie	 odpa-
dów,	 zgniatarki	 i  maszyny	 do	 sortowania),	 a  także	
monitorowania	 i  oceny	 stanu	 środowiska	 przyrodni-
czego	 (urządzenia	 monitorujące	 jakość	 powietrza	
i  wody,	 manometry	 do	 mierzenia	 ciśnienia,	 systemy	
dostarczania	wody),	z cłami	do	20%.

Dużą	rolę	w tym	procesie	odegrały	Stany	Zjednoczone,	
m.in.	ze	względu	na	fakt,	że	firmy	amerykańskie	są	jednymi	
ze	światowych	liderów	innowacji	i eksporterów	technologii	
przyjaznych	środowisku.	Porozumienie	miało	 istotne	zna-
czenie	 dla	 realizacji	 celów	 administracji	 Baracka	 Obamy,	
przewidujących	 zwiększenie	 amerykańskiego	 eksportu	
(podwojenie	w  ciągu	 pięciu	 lat)	 i  zatrudnienia	 (tworzenie	
zielonych	 miejsc	 pracy),	 a  także	 promowania	 zielonego	
wzrostu	i rozwoju	zrównoważonego20.	

Poszerzenie	 możliwości	 rozwoju	 eksportu	 towarów	
przyjaznych	środowisku	stało	się	też	motywem	zainicjowa-
nia	przez	USA	i 13	innych	członków	WTO,	w tym	UE21, Poro-
zumienia	 w  sprawie	 towarów	 przyjaznych	 środowisku	
(Environmental Goods Agreement	–	EGA)	w styczniu	2014 r.,	
przy	okazji	szczytu	w Davos.	Kraje	te,	reprezentujące	łącz-
nie	86%	światowego	handlu	towarami	przyjaznymi	środo-
wisku,	zadeklarowały	wówczas	gotowość	wznowienia	roz-
mów	w  sprawie	 liberalizacji	 handlu	 usługami	 i  towarami	
prośrodowiskowymi	 (inicjatywa	w sprawie	 towarów	zielo-
nych	 –	 green goods initiative).	 Przyjęto,	 że	 rokowania	 roz-
poczną	się	od	początku,	a więc	nie	będą	uwzględniać	wcze-
śniejszych	stanowisk.	Przyszłe	porozumienie	będzie	zako-
twiczone	w systemie	WTO,	a koncesje	rozszerzone	na	mocy	
KNU	po	osiągnięciu	masy	krytycznej	członków	WTO	(90%,	
podobnie,	 jak	w przypadku	 ITA),	co	wykluczy	konieczność	
uzyskiwania	 świadectwa	pochodzenia,	 a więc	ponoszenia	
dodatkowych	kosztów	i utrudnień.	

Celem	porozumienia	jest	wolny	handel	towarami	przy-
jaznymi	 środowisku,	 ale	 też	wsparcie	międzynarodowych	
działań	 na	 rzecz	 ochrony	 środowiska	 przyrodniczego,	
w tym	celów	przyjmowanych	w Ramowej	konwencji	Naro-
dów	 Zjednoczonych	 w  sprawie	 zmian	 klimatu	 (United 
Nations Framework Convention on Climate Change	–	UNFCCC	
lub	FCCC)22,	a mających	służyć	walce	ze	zmianami	klimatu	
i przejściu	do	zielonej	gospodarki.	W szczególności	porozu-
mienie	ma	być	wsparciem	w realizacji	celów	klimatycznych	
i  energetycznych	 uzgodnionych	 na	 konferencji	 COP21	
w Paryżu	w grudniu	2015 r.	Ponadto	porozumienie	EGA	ma	
przyczynić	 się	 do	 rozwoju	 światowego	 zielonego	przemy-
słu,	 zapewnienia	 tańszego	dostępu	do	 technologii	przyja-
znych	 środowisku	 na	 świecie,	 przyjaznego	 środowisku	
i  bardziej	 zrównoważonego	 rozwoju	miast,	 a  także	 stwo-
rzyć	impuls	do	rozmów	w sprawie	liberalizacji	handlu	przy-
jaznymi	środowisku	towarami	i usługami	na	forum	WTO.	

Rokowania	w sprawie	EGA	rozpoczęły	się	8	 lipca	2014	
roku.	Aby	uniknąć	blokowania	rokowań	przez	dyskusje	nad	
definicją	 towarów	 przyjaznych	 środowisku,	 inicjatorzy	
porozumienia	postanowili,	że	punktem	ich	wyjścia	będzie	
lista	54	grup	towarowych,	głównie	przemysłowych,	zapro-



21Unia Europejska.pl Nr 6 (235) 2015

ponowana	przez	przywódców	krajów	APEC	na	szczycie	we	
Władywostoku	 w  październiku	 2012	 roku23.	 Wybrano	
zatem	wariant	 stosunkowo	skromny,	 koncentrując	 się	na	
liberalizacji	handlu	towarami,	a na	dodatek	ograniczając	ją	
do	ceł.	

Porozumienie	EGA	wykroczy	 jednak	prawdopodobnie	
poza	 listę	 54	 produktów	 APEC,	 bowiem	 ostateczna	 lista	
towarów,	które	będą	nim	objęte	jest	nadal	przedmiotem	
rokowań.	Podczas	początkowych	rund	negocjatorzy	mogli	
przedstawiać	swoje	propozycje	towarów	przyjaznych	śro-
dowisku.	Dokonując	wyboru,	korzystali	z wytycznych	eks-
pertów	 różnych	 organizacji	międzynarodowych,	 narodo-
wych	 agencji	 zajmujących	 się	 ochroną	 środowiska	 przy-
rodniczego,	 przemysłu,	 stowarzyszeń	 przedsiębiorców	
i organizacji	pozarządowych	(np.	OECD,	IEA,	IRENA,	Euro-
pejskie	Biuro	Ochrony	Środowiska	i WWF).	W rezultacie	na	
ich	 listach	 znalazły	 się	 towary:	używane	do	 celów	ekolo-
gicznych,	 przyczyniające	 się	 do	 rozwiązywania	 różnych	
problemów	 środowiskowych,	 stanowiące	 część	 systemu	
(np.	łańcucha	gospodarowania	odpadami	czy	uzdatniania	
wody),	produkty	główne	i  ich	części,	towary	komplemen-
tarne	 do	 listy	 APEC,	 towary	 przemysłowe	 przeznaczone	
głównie	do	zastosowania	w przemyśle	i inne.	Towary	zgło-
szone	przez	UE	mają	bezpośredni	wpływ	na	ochronę	śro-
dowiska	przyrodniczego,	działania	na	 rzecz	 klimatu	oraz	
rozwój	 zielony	 i  zrównoważony.	 Lista	 obejmuje	 towary	
wybrane	 w  oparciu	 o  ich	 końcowe	 zastosowanie	 (bez	
względu	na	metodę	produkcji),	 stanowiące	głównie	pod-
stawowe	 elementy	 bardziej	 złożonych	 systemów	 ekolo-
gicznych,	ale	też	ich	części24.

Propozycje	 zgłaszane	 przez	 strony	 rokowań	 EGA	 roz-
szerzyły	pierwotną	listę	54	podpozycji	do	około	650	podpo-
zycji,	które	zostały	ujęte	w dziesięć	kategorii,	wskazujących	
na	ich	końcowe	zastosowanie:
1.	 Kontrola	zanieczyszczeń	powietrza	(air pollution control 

–	APC).	
2.	 Czystsza	 i  odnawialna	 energia	 (cleaner and renewable 

energy	–	CRE)	(np.	kotły	na	biomasę,	polisilikon	do	pane-
li	słonecznych,	części	turbin	wiatrowych,	małe	turbiny	
hydrauliczne	i koła	wodne).	

3.	 Efektywność	 energetyczna	 (energy efficiency	 –	 EE)	 
(np.	pompy	ciepła,	 liczniki	 inteligentne	(smart),	termo-
staty,	enzymy).

4.	 Monitorowanie	środowiska	przyrodniczego	i jego	ana-
liza	 (environmental monitoring analysis and assessment 
–	EMAA)	(np.	fotogrametryczne	instrumenty	geodezyj-
ne,	termometry	i inne	urządzenia	do	pomiaru	ciepła).

5.	 Odtwarzanie	i oczyszczanie	środowiska	(environmental 
remediation and clean-up	–	ERC)	(m.in.	sprzęt	do	zbiera-
nia	 śmieci	 z  powierzchni	 wody,	 sprzęt	 do	 usuwania	
z morza	zanieczyszczeń	olejami).	

6.	 Towary	bardziej	przyjazne	środowisku	(environmentally 
preferable products	–	EPP).

7.	 Redukcja	hałasu	i drgań	(noise and vibration abatement 
–	NVA)	(korek,	izolacyjne	płyty	panelowe).

8.	 Efektywność	wykorzystania	zasobów	(resource efficien-
cy	–	RE)	 (uszczelnienia	mechaniczne,	wełna	mineralna	

do	uszczelniania,	elementy	 izolacyjne	ze	szkła,	biode-
gradowalne	maty	zapobiegające	erozji	gleby).

9.	 Gospodarowanie	odpadami	stałymi	i niebezpiecznymi	
(solid and hazardous waste management	 –	 SHWM)	 
(np.	 kontenery	 na	 odpady,	 maszyny	 do	 sortowania	
odpadów,	maszyny	 do	 strzępienia	 i  belowania	 odpa-
dów,	rozdrabniacze,	prasy,	zgniatacze	do	metali,	windy	
i przenośniki	do	odpadów).

10.	 Gospodarowanie	 ściekami	 i  uzdatnianie	wody	 (waste-
water management and water treatment	–	WMWT)	(rury	
do	wody,	pompy	do	ścieków,	mikroorganizmy	do	uzdat-
niania	wody).	

Zakres	towarowy	EGA	jest	nadal	przedmiotem	rokowań.	
Po	 12	 rundach	 rokowań	 lista	 składała	 się	 z  340	 towarów.	
Trzeba	 jednak	 podkreślić,	 ze	 porozumienie	 EGA	 ma	 być	
„żywym”	porozumieniem,	a więc	–	wraz	z rozwojem	techniki	
–	lista	towarów	nim	objętych	będzie	ulegać	zmianie.	

W trakcie	dotychczasowych	rokowań	eksperci	do	spraw	
celnych	uzgodnili	klasyfikacje	wielu	produktów	przyjaznych	
środowisku.	Dyskutowano	 też	 tekst	 porozumienia	 (zrewi-
dowaną	propozycję	przedstawioną	przez	UE	podczas	dzie-
siątej	rundy	rokowań	na	przełomie	października	i listopada	
2015 r.),	w tym	postanowienia	określające	sposób	wdraża-
nia	umowy,	mechanizm	przeglądowy	pozwalający	na	włą-
czanie	 do	 porozumienia	 nowych	 towarów	 w  przyszłości	
oraz	program	prac	w kwestiach	pozataryfowych25.	W poro-
zumieniu	 EGA	 przewiduje	 się	 przyjęcie	 zerowych	 stawek	
celnych	związanych	na	wiele	 towarów	przyjaznych	środo-
wisku,	a zatem	jest	ono	bardziej	ambitne	niż	porozumienie	
krajów	APEC.	

Postanowienia prośrodowiskowe w umowach 
dwustronnych

Wobec	małej	skuteczności	działań	podejmowanych	na	
forum	wielostronnym,	kraje	dążące	do	liberalizacji	handlu	
towarami	 przyjaznymi	 środowisku	 włączają	 odpowiednie	
postanowienia	 do	 umów	 o  wolnym	 handlu	 zawieranych	
z innymi	krajami.

W strategii	polityki	handlowej	„Globalny	wymiar	Europy	
–	Konkurowanie	na	 światowym	 rynku”	przyjętej	 przez	UE	
w październiku	2006 r.26	uznano,	że	nowe	umowy	o wol-
nym	handlu	będą	uwzględniały	kwestie	zrównoważonego	
rozwoju,	m.in.	współpracę	w dziedzinie	ochrony	środowi-
ska	 przyrodniczego.	 Podejście	 to	 potwierdzono	 w  przed-
stawionej	w listopadzie	2010 r.	strategii	polityki	handlowej	
i inwestycyjnej	na	lata	2010-2015	„Handel,	wzrost	i polityka	
światowa	–	Polityka	handlowa	jako	kluczowy	element	stra-
tegii	„Europa	2020””27.	W rezultacie,	w ostatnio	zawartych	
bądź	parafowanych	unijnych	umowach	o wolnym	handlu	
z krajami	rozwiniętymi	(Korea	Płd.,	Kanada,	Singapur),	 jak	
i  rozwijającymi	 się	 (Wietnam),	 znalazły	 się	 rozbudowane	
postanowienia	odnoszące	się	do	zrównoważonego	rozwo-
ju.	Obejmowały	one	m.in.	zobowiązania	do:

 � wspierania	rozwoju	handlu	międzynarodowego	i wza-
jemnego	 z  uwzględnieniem	 celów	 zrównoważonego	
rozwoju,
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 � skutecznego	 wdrażania	 ratyfikowanych	 porozumień	
MEA,

 � niestosowania	odstępstw	 lub	derogacji	we	wdrażaniu	
krajowych	 ustaw	 dotyczących	 środowiska	 przyrodni-
czego,	 które	 mogłyby	 wpłynąć	 na	 wzajemny	 handel	
i inwestycje	(zakaz	dumpingu	środowiskowego),

 � zapewnienia	wysokiego	poziomu	ochrony	środowiska	
przyrodniczego	 (zgodnego	 z międzynarodowymi	 nor-
mami	 i porozumieniami)	w przyjmowanych	 i zmienia-
nych	przepisach	krajowych,

 � promowania	 społecznej	 odpowiedzialności	 biznesu	
(Corporate Social Responsibility	–	CSR),

 � włączenia	 społeczeństwa	 obywatelskiego	 we	 wdraża-
nie	postanowień	umowy	odnoszących	się	do	środowi-
ska, 

 � zwiększenia	przejrzystości	regulacji.

Umowy	te	zawierają	 też	postanowienia,	które	mają	uła-
twić	i promować	handel	przyjaznymi	środowisku	towarami	
i usługami,	a także	związane	z nimi	bezpośrednie	inwestycje	
zagraniczne28.	 Przewiduje	 się	 przyspieszoną	 obniżkę	 lub	
eliminację	ceł	oraz	barier	pozataryfowych	w imporcie	oma-
wianych	 towarów.	Przykładowo,	w umowie	z Singapurem	
zawarto	 cały	 rozdział	 poświęcony	 pozataryfowym	 barie-
rom	w handlu	i inwestycjach	w wytwarzanie	energii	odna-
wialnej,	w tym	wymogom	wkładu	lokalnego	i partnerstwa	
lokalnego	 (konieczność	 zakładania	 joint venture).	 Znalazły	
się	w niej	też	postanowienia	o stopniowej	redukcji	subsy-
diów	do	paliw	kopalnych.

Postanowienia	umów	dwustronnych	UE	przewidują	też	
współpracę	 w  zakresie	 związanych	 z  handlem	 aspektów	
międzynarodowej	 strategii	 przeciwdziałania	 zmianom	 kli-
matu	(jak	światowy	rynek	uprawnień	do	emisji	dwutlenku	
węgla	czy	środki	promowania	technologii	niskoemisyjnych	
i efektywności	energetycznej),	ochrony	i zrównoważonego	
zarządzania	 różnorodnością	 biologiczną	 (w  tym	w  odnie-
sieniu	 do	 biopaliw),	 a  także	 korzystania	 z  lasów	 i  łowisk	
w sposób	nienaruszający	równowagi	ekologicznej	(głównie	
zwalczanie	 nielegalnego	 wyrębu29	 i  nielegalnych	 poło-
wów30,	czyli	kwestii	istotnych	w regionie	ASEAN).	

Elementy	prośrodowiskowe	pojawiły	się	też	w manda-
cie	negocjacyjnym	przygotowanym	przez	Radę	dla	Komisji	
Europejskiej	na	rokowania	w sprawie	Umowy	o transatlan-
tyckim	partnerstwie	na	rzecz	handlu	i inwestycji	ze	Stanami	
Zjednoczonymi	(Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship –	TTIP).	W umowie	przewiduje	się	rozdział	zatytułowa-
ny:	„Handel	 i zrównoważony	rozwój”31,	w którym	zostaną	
sformułowane	zobowiązania	w dziedzinie	środowiskowych	
aspektów	 handlu	 i  zrównoważonego	 rozwoju,	 środków	
ułatwiających	i promujących	handel	przyjaznymi	dla	środo-
wiska	towarami,	usługami	 i  technologiami	 (m.in.	w zamó-
wieniach	 publicznych	 i  poprzez	 wsparcie	 świadomych	
zakupów	 konsumentów).	 Rozdział	 ma	 zawierać	 również	
postanowienia	sprzyjające	poprawie	przestrzegania	 i sku-
teczności	 wdrażania	 porozumień	 w  dziedzinie	 ochrony	
środowiska	 przyrodniczego	 uzgodnionych	 na	 szczeblu	
międzynarodowym	 oraz	 nadzór	 nad	 wdrażaniem	 tych	
przepisów	z udziałem	społeczeństwa	obywatelskiego.	

Postanowienia	dotyczące	środowiska	są	włączane	w for-
mie	rozdziałów	do	wszystkich	dwustronnych	umów	o wol-
nym	handlu	zawieranych	przez	Stany	Zjednoczone32.	Obej-
mują	one	przede	wszystkim	zobowiązania	do	skutecznego	
wdrażania	przepisów	odnoszących	się	do	ochrony	środo-
wiska	przyrodniczego	i niestosowania	odstępstw	od	prze-
pisów	chroniących	środowisko	w celu	pobudzania	handlu	
lub	 inwestycji,	 a  także	 postanowienia	 odnoszące	 się	 do	
krajowych	procedur	(uczciwość,	przejrzystość,	dostępność)	
oraz	 zapewnienia	możliwości	 udziału	 społeczeństwa	oby-
watelskiego	w realizacji	celów	środowiskowych	(w tym	we	
wdrażaniu	postanowień	umów).	Strony	umów	zobowiązują	
się	też	do	zapewnienia	wysokiego	poziomu	ochrony	środo-
wiska	 przyrodniczego	 w  przyjmowanych	 ustawach	 i  pro-
gramach	polityki	gospodarczej,	a  także	sprzyjania	podno-
szeniu	poziomu	ochrony	środowiska.	Przewiduje	się	m.in.	
wspieranie	 mechanizmów	 ułatwiających	 podejmowanie	
dobrowolnych	akcji	na	rzecz	ochrony	środowiska	przyrod-
niczego	 (partnerstwa	 przedsiębiorstw,	 społeczności	 lokal-
nych,	 NGO,	 agencji	 rządowych	 i  organizacji	 naukowych),	
przyjmowanie	dobrowolnych	wytycznych	dotyczących	efek-
tywności	 środowiskowej,	 dobrowolne	 dzielenie	 się	 infor-
macjami	 i  doświadczeniem	 w  analizowanym	 zakresie,	
a  także	 stosowanie	 zachęt	 pozwalających	 na	 zwiększenie	
ochrony	czy	rewitalizację	zasobów	naturalnych.	

Strony	umów	z USA	mają	 też	wypełniać	 zobowiązania	
porozumień	MEA,	w których	uczestniczą,	oraz	ściślej	współ-
pracować	 w  sprawach	 środowiska	 przyrodniczego	 na	
forach	 międzynarodowych	 (wielostronnych,	 bilateralnych	
i regionalnych),	aby	realizować	wspólne	cele	w tym	zakre-
sie.	 Same	 umowy	 mają	 sprzyjać	 realizacji	 celów	 porozu-
mień	MEA.

W  umowach	 Stanów	 Zjednoczonych	 przewiduje	 się	
ponadto	 prawo	 zainteresowanych	 osób	 do	 żądania	 od	
władz	prowadzenia	dochodzeń	w sprawie	domniemanego	
naruszenia	ustaw	chroniących	środowisko	oraz	obowiązek	
władz	 zapewnienia	 środków	 pozwalających	 na	 nałożenie	
kary	 lub	żądanie	naprawienia	szkody.	W niektórych	umo-
wach	(np.	z Singapurem)	znalazły	się	dodatkowe	postano-
wienia	 dotyczące	 przyjmowania	 przez	 firmy	 kodeksów	
zarządzania	uwzględniających	m.in.	zasady	ochrony	środo-
wiska	przyrodniczego.	

Stany	Zjednoczone	podejmują	też	dwustronne	inicjaty-
wy	mające	na	celu	zwalczanie	nielegalnego	wyrębu	i zwią-
zanego	z nim	handlu	drewnem	(umowy	z Indonezją	i Chi-
nami).	

Rozdział	 dotyczący	 środowiska	 przyrodniczego	 znalazł	
się	 również	w  regionalnym	 Porozumieniu	 o  partnerstwie	
transpacyficznym	(Trans-Pacific Partnership	 –	TPP)33, które 
ma	ułatwiać	rozwój	handlu	regionalnego,	ale	jednocześnie	
wspierać	i wzmacniać	wysiłki	na	rzecz	ochrony	środowiska	
podejmowane	w regionie	Azji	i Pacyfiku.	Umowa	ta	przewi-
duje	 najbardziej	 ambitne	 zobowiązania	 środowiskowe,	
jakie	USA	przyjęły	kiedykolwiek	w umowach	handlowych34.	
Podobnie	 jak	 we	 wcześniejszych	 umowach,	 znalazły	 się	
w  niej	 postanowienia	 dotyczące	 ustanowienia	 wysokiego	
poziomu	 ochrony	 środowiska	 przyrodniczego,	 skuteczne-
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go	 egzekwowania	 przepisów	 w  tym	 zakresie	 czy	 udziału	
społeczeństwa	w realizacji	celów	środowiskowych.	Dodat-
kowo	zawarto	w niej	pionierskie	zobowiązania	do	zwalcza-
nia	 nielegalnych	 połowów	 i  wyrębu	 lasów,	 nielegalnego	
handlu	dzikimi	zwierzętami,	a także	(pierwszy	raz	w historii	
zobowiązań)	zakaz	stosowania	niektórych	najbardziej	szko-
dliwych	 subsydiów	 wspierających	 rybołówstwo	 morskie.	
Postanowienia	TPP	mają	też	przyczynić	się	do	skuteczniej-
szego	egzekwowania	MEA,	np.	Konwencji	o międzynarodo-
wym	 handlu	 dzikimi	 zwierzętami	 i  roślinami	 gatunków	
zagrożonych	 wyginięciem	 (Convention on International 
Trade in Endangered Species	–	CITES).	TPP	zakłada	też	znie-
sienie	ceł	na	towary	i technologie	przyjazne	środowisku,	jak	
panele	słoneczne,	turbiny	wiatrowe,	systemy	oczyszczania	
ścieków,	sprzęt	do	kontrolowania	zanieczyszczenia	powie-
trza	czy	analizowania	jakości	powietrza	i wody.

Szacowane skutki liberalizacji handlu towarami 
przyjaznymi środowisku 

Średnia	stawka	celna	związana	na	towary	środowisko-
we	 wynosi	 w  skali	 świata	 9%35.	 W  ujęciu	 geograficznym	

stawki	 celne	 są	 jednak	 bardzo	 zróżnicowane.	 Najniższe	
stawki	stosują:	Azja	Wschodnia,	Ameryka	Północna	 i Unia	
Europejska,	natomiast	najwyższe	–	Azja	Południowa,	Afryka	
Subsaharyjska	oraz	Ameryka	Łacińska	i Karaiby	(tabela	1).	
Zwraca	uwagę,	że	w każdym	regionie	jest	co	najmniej	jeden	
kraj	 o  bardzo	 niskich	 stawkach	 średnich	 (poniżej	 5%),	
a w prawie	każdym	–	kraj	o wyraźnie	wyższych	stawkach	
(nawet	41%	w przypadku	Ameryki	Łacińskiej	i Karaibów).	

Z uwagi	na	relatywnie	niski	poziom	stawek	celnych	sto-
sowanych	 w  imporcie	 towarów	 przyjaznych	 środowisku,	
skutki	 liberalizacji	 ich	 importu	w  krajach,	 które	 negocjują	
obecnie	porozumienie	EGA,	będą	ograniczone.	Efekt	 libe-
ralizacyjny	będzie	dodatkowo	osłabiony	przez	fakt,	że	han-
del	niektórymi	 towarami	ujętymi	na	 liście	APEC	został	 już	
zliberalizowany	 na	 mocy	 porozumienia	 ITA36	 (wszystkie	
strony	zaangażowane	w EGA	są	sygnatariuszami	ITA).	Dal-
sze	 korzyści	 będą	 możliwe,	 jeśli	 do	 porozumienia	 EGA	
przystąpią	także	kraje	niebędące	stronami	ITA.

Niemniej	 z  przeprowadzonej	 dla	 porozumienia	 EGA	
oceny	oddziaływania	na	zrównoważony	rozwój	(Sustainabi-
lity Impact Assessment – SIA)	wynika,	że	liberalizacja	handlu	
towarami	przyjaznymi	środowisku	w 54	podpozycjach	HS	

Tabela 1

Średnie stosowane stawki celne KNU w imporcie towarów prośrodowiskowych w różnych regionach świata

Importer Stawka	celna	w kraju	
o najniższych	cłach

Średnia	arytmetyczna	
stawka	w regionie

Stawka	celna	w kraju	
o najwyższych	cłach

Afryka	Północna	i Bliski	Wschód 4% 7% 17%

Afryka	Subsaharyjska 1% 8% 14%

Azja	Południowo-Wschodnia	i Pacyficzna 0% 6% 15%

Azja	Południowa 5% 11% 21%

Azja	Środkowa	i Europa	Wschodnia 1% 7% 20%

Azja	Wschodnia 0% 3% 7%

Ameryka	Łacińska	i Karaiby 2% 8% 41%

Ameryka	Południowa 1% 7% 12%

Ameryka	Północna	i Unia	Europejska 1% 3% 7%

Źródło: H. Bucher, J. Drake-Brockman, A. Kasterine, M. Sugathan, Trade in Environmental Goods and Services: Opportunities and Challenges, 
International Trade Centre (ITC), Geneva 2014, s. 14.

(założenie	 wyjściowe)	 będzie	 miała	 pozytywny	 wpływ	 na	
rozwój	 społeczno-ekonomiczny	 i  środowisko	 przyrodni-
cze37.	 Wzrost	 światowego	 handlu	 towarami	 przyjaznymi	
środowisku	oraz	obniżki	cen	energii	powinny	przyczynić	się	
do	wzrostu	 konkurencyjności	 cenowej	 czystych	 technolo-
gii.	 Z  szacunków	 ekonometrycznych	 Dyrekcji	 Generalnej	
ds.	Handlu	wynika,	że	konsekwencją	wejścia	w życie	poro-
zumienia	EGA,	obejmującego	wspomniane	54	podpozycje	
HS,	może	być	wzrost	wartości	handlu	nawet	o 21	mld	euro.	
Wskazuje	się	przy	tym,	że	małe	i średnie	przedsiębiorstwa,	
a także	kraje	rozwijające	się,	osiągną	korzyści,	gdy	liberali-
zacja	 obejmie	 też	 bariery	 pozataryfowe38.	 Korzyści	 dla	
krajów	rozwijających	się	będą	wynikać	ze	wzrostu	importu	

towarów	 przyjaznych	 środowisku	 i  inwestycji	 firm	 zagra-
nicznych,	które	ułatwią	dostęp	do	technologii	przyjaznych	
dla	 środowiska,	 umożliwią	 jego	 skuteczniejszą	 ochronę,	
a także	stworzą	nowe	miejsca	pracy	na	rynku	lokalnym.	

W raporcie SIA	wskazuje	się	też,	że	EGA	ułatwi	wdraża-
nie	narodowych	polityk	ochrony	środowiska	przyrodnicze-
go	 i  porozumień	 MEA,	 np.	 porozumienia	 paryskiego	
UNFCCC	z grudnia	2015 r.,	w którym	Unia	zobowiązała	się	
w okresie	do	2030 r.	zredukować	emisję	gazów	cieplarnia-
nych	o co	najmniej	40%	w porównaniu	z 1990 r.	Osiągnię-
cie	tego	celu	będzie	wymagało	zwiększenia	zużycia	energii	
odnawialnej	 i  wykorzystania	 technologii	 podnoszących	
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efektywność	energetyczną.	Na	podstawie	modelu	oszaco-
wano,	że	do	2030 r.	EGA	przyniesie	potencjalnie	redukcję	
emisji	CO2	o 10	mln	ton	i wzrost	o 0,02%	PKB	(scenariusz	
podstawowy).	

W  innym	 badaniu,	 obejmującym	 153	 podpozycje	 HS	
(lista	 „przyjaciół	 towarów	przyjaznych	 środowisku”)	wska-
zano,	że	zniesienie	ceł	pozwoliłoby	zmniejszyć	roczną	emi-
sję	CO2	(w zależności	od	wariantu)	o 45–325	Mt.	Stanowiło-
by	 to	 0,1-0,9%	 poziomu	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	 ze	
spalania	paliw	kopalnych	na	całym	świecie	prognozowane-
go	 na	 2030  r.39	 Liberalizacja	 taryfowa	 przyniesie	 zatem	
niewielkie	korzyści	środowisku	przyrodniczemu.

W ocenie	oddziaływania	na	zrównoważony	rozwój	pod-
kreśla	się	również,	że	EGA	może	przyczynić	się	do	realizacji	
celów	zrównoważonego	rozwoju	(Sustainable Development 
Goals	–	SDGs),	w szczególności	celu	siódmego:	Do 2030 r. 
zapewnić dostęp do niedrogich, niezawodnych i  nowocze-
snych źródeł energii.	Upatruje	się	w nim	również	sposób	na	
zmniejszenie	barier	w dostępie	do	rozwiązań	umożliwiają-
cych	łagodzenie	narastającego	problemu	niedoboru	wody	
w świecie.

W opinii	autorów	raportu	wejście	w życie	porozumienia	
EGA	powinno	mieć	również	wpływ	na	poprawę	w dziedzi-
nie	 praw	 człowieka.	 Realizacja	 niewielkich	 projektów	
z  zakresu	 energii	 odnawialnej	 poprawi	 dostęp	 ludności	
wiejskiej	do	energii	elektrycznej,	co	może	pozytywnie	wpły-
nąć	 na	 jej	 prawo	 do	 pracy	 (możliwość	 wydłużenia	 dnia	
pracy),	wypoczynku	i edukacji	(możliwość	czytania	i pisania	
po	 zmierzchu),	 a  także	 poprawić	 dostęp	 do	 informacji.	
Negatywny	wpływ	na	prawa	człowieka	na	poziomie	 lokal-
nym	mogą	mieć	natomiast	duże	projekty	infrastrukturalne	
w zakresie	energetyki	wodnej,	nie	są	one	jednak	zależne	od	
wejścia	w życie	EGA.	

Korzyścią	 z  liberalizacji	 taryfowej	może	 być	 natomiast	
tworzenie	wizerunku	WTO	jako	organizacji	dbającej	o śro-
dowisko	 przyrodnicze,	 w  przeciwieństwie	 do	 GATT,	 nazy-
wanej	 uszczypliwie	 przez	 organizacje	 pozarządowe	 –	 
GATTzillą40.

Podsumowanie i wnioski

Liberalizacja	handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku	
będzie	 sprzyjać	 podniesieniu	 konkurencyjności	 cenowej	
technologii	 prośrodowiskowych,	 dzięki	 czemu	 będą	 one	
mogły	stać	się	bardziej	dostępne	dla	firm	i konsumentów.	
To	z kolei	powinno	przynieść	korzyści	środowisku	przyrod-
niczemu	i poprawę	warunków	życia	ludzi.	Wspierając	wolny	
handel	i inwestycje	liberalizacja	może	przełożyć	się	również	
na	 wzrost	 gospodarczy.	 Z  punktu	 widzenia	 UE	 istotnym	
skutkiem	 liberalizacji	może	być	 także	zwiększenie	bezpie-
czeństwa	 dostaw	 energii	 i  zmniejszenie	 jej	 zależności	 od	
paliw	kopalnych.

Liberalizację	handlu	towarami	przyjaznymi	środowisku	
promują	przede	wszystkim	kraje	 rozwinięte	 i kilka	krajów	
rozwijających	 się,	 będących	 światowymi	 liderami	 w  pro-
dukcji	 technologii	 prośrodowiskowych,	 które	 liczą	 na	

wymierne	korzyści	finansowe.	Niechętnie	natomiast	odno-
szą	się	do	niej	kraje	rozwijające	się.	W tej	sytuacji	dotych-
czasowe	 próby	 zliberalizowania	 handlu	 towarami	 przyja-
znymi	środowisku	nie	przyniosły	większych	efektów.	Postęp	
rokowań	 wielostronnych	 hamuje	 brak	 konsensusu,	 jakie	
towary	mają	być	objęte	liberalizacją.	Na podobnym	etapie	
jest	plurilateralna	inicjatywa	w sprawie	porozumienia	EGA.	
Liberalizacja	została	uzgodniona	regionalnie	między	kraja-
mi	APEC,	przy	czym	przewiduje	ona	jedynie	obniżkę,	ale	nie	
zniesienie	 ceł	na	 towary	przyjazne	środowisku	przyrodni-
czemu.	Pewne	postanowienia	odnoszące	się	do	liberalizacji	
handlu	towarami	prośrodowiskowymi	włączane	są	też	do	
dwustronnych	umów	handlowych.	

Przyjęte	dotychczas	postanowienia	odnoszą	się	przede	
wszystkim	 do	 liberalizacji	 ceł.	 Z  punktu	 widzenia	 krajów-
-liderów	 większe	 znaczenie	 miałaby	 liberalizacja	 barier	
pozataryfowych	 (z  uwagi	 na	 względnie	 niski	 obecnie	
poziom	ceł)	oraz	handlu	usługami	przyjaznymi	środowisku,	
mającymi	 coraz	 większe	 znaczenie	 zarówno	 w  procesie	
produkcji,	jak	i użytkowania41.	Dlatego	też	m.in.	Unia	Euro-
pejska	 dąży	 do	 włączenia	 do	 porozumienia	 EGA	 również	
liberalizacji	 barier	 pozataryfowych	 –	 przede	 wszystkim	
wymogu	wkładu	 lokalnego42,	 ale	 także	barier	administra-
cyjnych	i technicznych	(np.	ograniczeń	w dostępie	do	sieci	
i dyskryminujących	procedur	uzyskiwania	pozwoleń),	ogra-
niczeń	w realizacji	bezpośrednich	inwestycji	zagranicznych	
oraz	zróżnicowanego	i ograniczonego	dostępu	do	finanso-
wania	(np.	uzależnienia	go	od	spełnienia	wymogu	wkładu	
lokalnego),	 a  ponadto	 usług	 powiązanych	 z  eksportem	
towarów	przyjaznych	 środowisku	 (jak	np.	naprawa	 i  kon-
serwacja	 turbin	wiatrowych).	Uważa	się,	 że	porozumienie	
EGA	mogłoby	dopełnić	negocjowane	obecnie,	również	plu-
rilateralne,	 Porozumienie	 w  sprawie	 handlu	 usługami	
(Trade in Services Agreement	–	TiSA)	w zakresie	 liberalizacji	
usług	 niezbędnych	 do	 eksportu	 towarów	prośrodowisko-
wych43.	Osiągnięcie	zakładanych	przez	UE	celów	może	być	
jednak	trudne.	Doświadczenia	z rokowań	w sprawie	odno-
wionego	Porozumienia	w sprawie	 technik	 informacyjnych	
–	ITA	II	pokazały,	że	nawet	redukcja	ceł,	uważana	ogólnie	za	
sprawę	znacznie	mniej	kontrowersyjną,	może	być	barierą	
trudną	do	pokonania44.	

                    
*	Dr	Marzenna	Błaszczuk-Zawiła,	 Instytut	Badań	Rynku,	Kon-

sumpcji	i Koniunktur	w Warszawie.	
E-mail:	marzenna.blaszczuk@ibrkk.pl

1	Pojęcie	skażenia	środowiska	wynikającego	z ubóstwa	(„pollu-
tion of poverty”) odnosi	się	do	problemów	środowiskowych	będą-
cych	 raczej	 skutkiem	niskiego	poziomu	rozwoju	niż	procesu	 roz-
woju	 gospodarczego,	 w  tym	 złej	 jakości	 wody,	 nieodpowiednich	
warunków	mieszkaniowych	i sanitarnych,	niedożywienia	i chorób.	
Por.	Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, 
No.	67,	United	Nations,	New	York,	1997.	

2	Określenie	to	pochodzi	od	nazwiska	byłej	premier	Norwegii	
–	Gro	H.	Brundtland,	która	przewodniczyła	Światowej	Komisji	do	
spraw	 Środowiska	 i  Rozwoju (World Commission on Environment 
and Development–	WCED).
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3	WTO,	An introduction to trade and environment in the WTO, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envt_intro_e.htm	
[dostęp	10.12.2015].

4	Unia	Europejska	jest	stroną	licznych	porozumień	międzyna-
rodowych	odnoszących	się	do	środowiska	naturalnego	na	szcze-
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Narodów	 Zjednoczonych),	 regionalnym	 (np.	 w  kompetencjach	
Europejskiej	 Komisji	 Gospodarczej	 Narodów	 Zjednoczonych	 
(UN Economic Commission for Europe	 –	UNECE)	 lub	Rady	Europy)	
i subregionalnym	(np.	w zakresie	zarządzania	morzami	lub	rzeka-
mi	granicznymi).	Porozumienia	te	odnoszą	się	do	bardzo	różnych	
kwestii,	m.in.:	bioróżnorodności	 i ochrony	środowiska,	zmian	kli-
matu,	 ochrony	warstwy	 ozonowej,	 pustynnienia	 terenów,	 zarzą-
dzania	chemikaliami	i odpadami,	transgranicznego	zanieczyszcze-
nia	 wody	 i  powietrza,	 zarządzania	 środowiskiem	 (m.in.	 ocena	
wpływu,	dostęp	do	informacji	 i udział	społeczeństwa),	awarii	prze-
mysłowych,	ochrony	mórz	i rzek,	odpowiedzialności	za	środowisko.	
Por.	European	Commission	–	Environment,	Multilateral Environmen-
tal Agreements,	 http://ec.europa.eu/environment/international_
issues/agreements_en.htm.	 Szczegółowa	 lista	 unijnych	 MEA,	 wg	
stanu	na	koniec	stycznia	2015 r.:	http://ec.europa.eu/environment/
international_issues/pdf/agreements_en.pdf	[dostęp	10.12.2015].

5	WTO,	Eliminating trade barriers on environmental goods and 
services,	 https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_neg_
serv_e.htm	[dostęp	10.12.2015].

6	WTO,	Items on the CTE’s Work Programme, https://www.wto.org/
english/tratop_e/envir_e/cte00_e.htm	[dostęp	12.12.2015].

7	Potwierdza	to	raport	przygotowany	na	potrzeby	Rady	Gene-
ralnej	WTO	w  sprawie	 planu	 prac	 nad	 programem	 z  Ad-Dauhy,	
tzw.	 pakietu	 lipcowego	 (Doha Agenda work programme - the “July 
package”)	w 2004 r.	Por.	Doha Work Programme, Decision adopted 
by	the	General	Council	on	1	August	2004,	WTO,	WT/L/579,	2	August	
2004.

8	 H.	 Bucher,	 J.	 Drake-Brockman,	 A.	 Kasterine,	 M.	 Sugathan,	
Trade in Environmental Goods and Services: Opportunities and Chal-
lenges,	International	Trade	Centre	(ITC),	Geneva	2014,	s.	4.

9	Ibidem.

10	Wskazuje	się	też,	że	samochód	z napędem	elektrycznym	nie	
zawsze	musi	być	ekologiczny.	Całkowita	emisja	CO2	(od	momentu	
wytworzenia	 energii	 do	 jej	 wykorzystania	 na	 drodze)	 może	 być	
w przypadku	pojazdu	z silnikiem	elektrycznym	wyższa	niż	pojazdu	
z  silnikiem	 spalinowym.	 Por.	 Ł.	 Ambroziak,	 Rynek samochodów 
elektrycznych i  hybrydowych – stan i  perspektywy rozwoju,	 “Unia	
Europejska.pl”,	nr	5(234)	2015,	s.	47.

11 Wznowienie negocjacji w sprawie towarów prośrodowiskowych, 
26.01.2014 r.,	http://przegladpm.blogspot.com/2014/01/wznowienie- 
negocjacji-w-sprawie-towarow.html

12	 Przykładowo	 aż	 46	 pozycji	 z  54	 znajdujących	 się	 na	 liście	
APEC	to	towary,	które	w pierwszym	rzędzie	są	używane	do	celów	
innych	niż	ochrona	środowiska;	5	pozycji	to	produkty,	które	mogą	
być	wykorzystywane	 zarówno	do	 celów	ochrony	 środowiska,	 jak	
i innych,	2	pozycje	to	towary	używane	głównie	do	celów	prośrodo-
wiskowych,	a  tylko	 jedna	pozycja	odnosi	się	do	towarów,	używa-
nych	 wyłącznie	 do	 celów	 ekologicznych	 –	 zespoły	 prądotwórcze	
napędzane	wiatrem	(HS	850231).	Por.	R.	Reinvang,	The APEC list of 
Environmental Goods: An analysis of content and precision level,	Vista	
Analysis	AS,	Report	2014/08,	s.	7.
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by	 the	Chairperson	of	 the	 Special	 Session	 of	 the	Committee	 on	
Trade	 and	 Environment	 to	 the	 Trade	 Negotiations	 Committee,	
WTO,	TN/TE/9,	28	June	2004,	s.	3.	Historia	powstania	obu	list	i ich	
porównanie	np.	w:	R.	Steenblik,	Environmental Goods: A Compari-
son of the APEC and OECD Lists,	 “Trade	and	Environment	Working	
Paper”,	No.	2005-04.

14 Trade in Environmental Goods and Services…,	op.	cit.,	s.	5.

15	 Lista	 zawierała	 różne	 towary,	 m.in.:	 kolektory	 słoneczne	
i  kontrolery	 systemów,	 części	 i  komponenty	 turbin	 wiatrowych,	
piece,	ruszty,	kuchenki	i wodorowe	ogniwa	paliwowe,	a także	usłu-
gi	inżynieryjne	oraz	usługi	konserwacji	i kontroli	technicznej.

16	Do	grupy	tej	należą:	Japonia,	Kanada,	Korea	Płd.,	Norwegia,	
Nowa	 Zelandia,	 Tajwan,	 Stany	 Zjednoczone,	 Szwajcaria	 i  Unia	
Europejska,	 a  więc	 9	 z  17	 stron	 negocjujących	 Porozumienie	
w sprawie	towarów	przyjaznych	środowisku	EGA.

17	Takie	kraje	rozwijające	się,	jak	Chiny	czy	Indie	stały	się	czo-
łowymi	 producentami	 wyrobów	 wykorzystywanych	 w  wytwarza-
niu	energii	wiatrowej	i słonecznej,	a Brazylia	–	światowym	liderem	
w produkcji	sprzętu	do	wytwarzania	biopaliwa.

18	 Por.	 M.	 Słok-Wódkowska,	 Ochrona środowiska w  systemie 
Światowej Organizacji Handlu,	Instytut	Wydawniczy	EuroPrawo,	listo-
pad	 2012,	 s.	 39,	 oraz	 Report by the Chairperson, Ambassador 
Wiboonlasana Ruamraksa to the Trade Negotiations Committee (TNC), 
WTO,	 Committee	 on	 Trade	 and	 Environment	 in	 Special	 Session,	
TN/TE/22,	31	July	2015.

19	 Rozwiązanie	 takie	 ma	 na	 celu	 zminimalizowanie	 ryzyka	
wystąpienia	zjawiska	 tzw.	 “jazdy	na	gapę”,	gdy	kraje	nieuczestni-
czące	 w  porozumieniu	 korzystają	 z  redukcji/eliminacji	 ceł	 bez	
udzielenia	 równoważnych	 koncesji.	 W  przypadku	 porozumienia	
ITA	próg	ten	wynosił	90%	światowego	handlu.	Podobny	próg	jest	
przewidywany	dla	EGA.

20	 APEC	 List	 of	 Environmental	 Goods:	 Promoting	 Exports,	 
Creating	 Jobs,	 and	 Advancing	 Green	 Growth	 and	 Sustainable	
Development,	 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/
fact-sheets/2012/september/apec-environmental-goods	 oraz	
www.ustr.gov/sites/default/files/03212014-Letter-to-Congress.pdf	
[dostęp	12.01.2016].

21	Australia,	Chiny,	Hongkong	(Chiny),	Japonia,	Kanada,	Korea	
Płd.,	Kostaryka,	Nowa	Zelandia,	Norwegia,	Singapur,	Stany	Zjed-
noczone,	 Szwajcaria	 i  Tajwan.	 Do	 inicjatywy	 przystąpiły	 później	
także	Islandia,	Izrael	i Turcja,	na	skutek	czego	udział	krajów	EGA	
w  światowym	handlu	 towarami	 przyjaznymi	 środowisku	wzrósł	
do	90%.

22	Konwencja	FCCC	określa	założenia	międzynarodowej	współ-
pracy	 w  dziedzinie	 ograniczania	 emisji	 gazów	 cieplarnianych.	
Została	ona	podpisana	5	maja	1992 r.	podczas	Konferencji	Naro-
dów	Zjednoczonych	na	temat	Środowiska	i Rozwoju	(tzw.	Szczytu	
Ziemi)	 w  Rio	 de	 Janeiro.	 Weszła	 w  życie	 21	 marca	 1994  r.,	 ale	
początkowo	nie	zawierała	wiążących	zobowiązań	do	redukcji	emi-
sji	gazów	cieplarnianych.	Wprowadzono	je	dopiero	w formie	pro-
tokołów	do	konwencji.	Najważniejszym	z nich	jest	protokół	z Kioto	
z 1997 r.

23	Lista	ta	różni	się	od	listy	zaproponowanej	na	szczycie	APEC	
w Honolulu	rok	wcześniej,	obejmującej	również	usługi.	Por.	APEC, 
20th APEC Economic Leaders’ Declaration. Vladivostok, Russia. Annex 
C: APEC List of Environmental Goods,	8-9	September	2012.	Postano-
wienia	z Honolulu	odnosiły	się	również	do	barier	pozataryfowych.	
Najważniejsze	 z  nich,	 to:	 1)	 zniesienie	 do	 2012  r.	 pozostałych	
wymogów	odnoszących	się	do	wkładu	lokalnego	i powstrzymanie	
się	od	wprowadzania	nowych,	w tym	w ramach	przyszłych	polityk	
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LIBERALIZACJA HANDLU USŁUGAMI 
PROŚRODOWISKOWYMI – GŁÓWNE 
PROBLEMY

Katarzyna Bąkowska*

Liberalizacja	handlu	usługami	prośrodowiskowymi	jest	
szeroko	dyskutowana	na	forum	międzynarodowym.	Towa-
ry	i usługi	przyjazne	środowisku	(Environmental goods and 
services	–	EGS)	zostały	wyodrębnione	w mandacie	negocja-
cyjnym	 przyjętym	 na	 czwartej	 konferencji	 ministerialnej	
Światowej	Organizacji	Handlu	(WTO)	w listopadzie	2001 r.	
jako	podzbiór	dóbr	 i usług.	Liberalizacja	handlu	tymi	pro-
duktami	miała	przynieść	wielorakie	korzyści,	m.in.	zmniej-
szenie	 zanieczyszczenia	 powietrza	 i wody,	 poprawę	 efek-
tywności	energetycznej	i sprawniejsze	usuwanie	odpadów	
stałych.	 Członkowie	 WTO	 uznali	 stopniowe	 i  rozważne	
otwieranie	 „zielonych”	 rynków	 za	 skuteczne	 narzędzie	
wspierania	rozwoju	gospodarczego,	generowania	wzrostu	
gospodarczego	i zatrudnienia	oraz	narzędzie	umożliwiają-
ce	 transfer	 cennych	 umiejętności,	 technologii	 i  wiedzy.	
Mieli	 nadzieję,	 że	właściwie	 przeprowadzona	 liberalizacja	
handlu	 produktami	 prośrodowiskowymi	 umożliwi	 osią-
gnięcie	celów	zrównoważonego	rozwoju	określonych	m.in.	
w Planie	wdrożeniowym	z Johannesburga,	uwzględnionych	
w milenijnych	celach	rozwoju	ONZ,	a także	w innych,	wielo-
stronnych	porozumieniach	prośrodowiskowych1.	Deklara-
cja	Ministerialna	z Ad-Dauhy	z 2001 r.	wzywała	do	podjęcia	
rokowań	w celu	redukcji	lub	zniesienia	taryfowych	i poza-


