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Informacje generalne – dokumenty strategiczne

Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96)
W dyrektywie Rady 2003/96/WE określono przepisy Unii Europejskiej dotyczące
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Dyrektywa obejmuje swoim
zakresem produkty wykorzystywane jako paliwo silnikowe lub paliwo opałowe (tj. do
napędzania silników lub wytwarzania ciepła) i energię elektryczną. Inne zastosowania
produktów energetycznych, np. w charakterze surowców, oraz niektóre zastosowania energii
elektrycznej nie są objęte zakresem dyrektywy.
W dyrektywie określono minimalne poziomy podatków nakładanych na produkty stosowane
jako paliwo silnikowe lub opałowe oraz na energię elektryczną. Powyżej tych progów
minimalnych państwa członkowskie mają swobodę w określaniu swoich krajowych poziomów,
które uznają za słuszne. Określono także, na jakich warunkach i w jakim zakresie
dopuszczalne są zwolnienia i obniżki w odniesieniu do stawek podstawowych państw
członkowskich. Niektóre zwolnienia są obowiązkowe, np. zwolnienia mające zastosowanie do
produktów energetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanych do produkcji energii
elektrycznej. Stosowane są również nieobowiązkowe zwolnienia i obniżki, np. na korzyść
zakładów energochłonnych. Większość państw członkowskich skorzystało także z możliwości
stosowania zróżnicowanych krajowych stawek opodatkowania względem tych samych
produktów w danych okolicznościach i pod pewnymi warunkami, tym samym łącząc w swojej
polityce energetycznej cele różnych polityk.
Celem dyrektywy w sprawie opodatkowania energii jest zapewnienie sprawnego
funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapobiegnięcie podwójnemu opodatkowaniu lub
poważniejszym zakłóceniom w handlu i konkurencji między źródłami energii, użytkownikami
energii i jej dostawcami, co mogłoby być skutkiem znacznych różnic w krajowych stawkach
opodatkowania.
Więcej informacji https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al27019

1.

Prowadzone procesy konsultacyjne:

Europejski Zielony Ład – Carbon border adjustment mechanism

Konsultacje publiczne dotyczące Carbon border adjustment mechanism (mechanizm
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2), jako istotny element
wprowadzania strategii Europejski Zielony Ład. – II etap legislacyjny – konsultacje publiczne.
Ostateczny termin na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 28 października
2020 r.
Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. mogłyby
zostać zniweczone przez brak ambicji ze strony międzynarodowych partnerów. 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.
Przedmiotem konsultacji będzie wypracowanie przyszłej dyrektywy UE w tym przedmiocie.
Nowy mechanizm ma przeciwdziałać tej tendencji poprzez ustalenie ceny uprawnień do emisji
dwutlenku węgla przy przywozie niektórych towarów spoza UE. Środek ten stanowiłby
alternatywę dla obecnego przydziału bezpłatnych uprawnień lub rekompensaty za wzrost
kosztów energii elektrycznej, które mają zapobiegać ryzyku ucieczki emisji poprzez ustalanie
opłat za emisję gazów cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu emisjami (ETS).
Przyjęcie przez Komisję ostatecznego tekstu dyrektywy jest planowane na pierwszy kwartał
2021 r.
Link: https://pracodawcy.pl/europejski-zielony-lad-carbon-border-adjustment-mechanism/
2.

Zanieczyszczenie wody – przepisy UE dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych
(aktualizacja)

Konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących oczyszczania ścieków (aktualizacja
Dyrektywy Rady UE z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych –
‘Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)’) – I etap legislacyjny– plany działania.
Ostateczny termin na odpowiedź to 8 września 2020 r.
Zagwarantowanie, by ścieki komunalne były czyste i bezpieczne, ma zasadnicze znaczenie
dla ochrony zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Jest to kluczowy element unijnej
polityki wodnej, który figuruje w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W
ramach tej inicjatywy dokonany zostanie przegląd dyrektywy, ponieważ z niedawno
przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją pewne niedociągnięcia i nowe kwestie społeczne
wymagające rozwiązania.
Link: https://pracodawcy.pl/zanieczyszczenie-wody-przepisy-ue-dotyczace-oczyszczaniasciekow-komunalnych-aktualizacja/
3.

Zrównoważone finansowanie – zobowiązanie niektórych przedsiębiorstw do publikowania
informacji niefinansowych

Konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE w sprawie zobowiązania niektórych
przedsiębiorstw do publikowania informacji niefinansowych (w ramach zrównoważonego
finansowania – Europejski Zielony Ład) – I etap legislacyjny– plany działania. Ostateczny
termin na odpowiedź to 8 września 2020 r.
UE stworzyła system klasyfikacji („systematyka”) dla działalności gospodarczej
zrównoważonej środowiskowo, w tym inwestycji. W wyniku tej nowej inicjatywy na duże spółki
giełdowe, banki i zakłady ubezpieczeń nałożony zostanie obowiązek publikowania informacji
na temat tego, w jaki sposób i w jakim zakresie ich działalność jest zgodna z rodzajami
działalności, które w unijnej systematyce uznano za zrównoważone środowiskowo. Umożliwi
to inwestorom dokonywanie świadomych wyborów i pobudzi inwestycje prywatne w
zrównoważoną działalność.
Link: https://pracodawcy.pl/zrownowazone-finansowanie-zobowiazanie-niektorychprzedsiebiorstw-do-publikowania-informacji-niefinansowych/


Publikacje:

Economic sectors at risk due to COVID-19 disruptions (Will men and women in the EU be
affected similarly?)’ – Sektory gospodarki zagrożone z powodu COVID-19 (Czy sytuacja
podobnie wpłynie na mężczyzn i kobiety w UE?)
Niniejsza publikacja jest raportem Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), Komisji
Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie opartego na dowodach naukowego wsparcia dla
europejskiego procesu kształtowania strategii działania.
Publikacja zawiera ocenę ryzyka ekonomicznego, na jakie narażeni są pracownicy w związku
z pandemią COVID-19 w Europie. Zastosowano dwa podejścia metodologiczne: jedno
opracowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), drugie wypracowane przez
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Obydwa podejścia
pokazują, że niepokojąco duża liczba pracowników w UE jest potencjalnie negatywnie
dotknięta problemami z zatrudnieniem związanymi z COVID. Rozmiar problemu, a także
relacje między sytuacją mężczyzn i kobiet są potraktowane inaczej w obu podejściach. Biorąc
pod uwagę sektory przemysłu, które są zaliczane do sektorów wysokiego ryzyka, szacunki
MOP wskazują, że łącznie prawie 89 mln miejsc pracy w UE znajduje się w sektorach
wysokiego ryzyka, z czego 43% pracowników dotkniętych ryzykiem stanowią kobiety. Z drugiej
strony CEDEFOP nie uważa produkcji za szczególnie narażoną na kryzys w Europie, dlatego
obliczenia oparte na klasyfikacji CEDEFOP sugerują, że łącznie „tylko” 44 miliony miejsc pracy
znajduje się w sektorach wysokiego ryzyka, z tego jednak 51% ryzyka ponoszą kobiety.
Link: https://pracodawcy.pl/sektory-gospodarki-zagrozone-z-powodu-covid-19-rynek-pracy/


Stanowiska Związku, opinie oraz uwagi

1. Ślad środowiskowy produktu/organizacji-opinia ZPPM
Wstępna ocena skutków (plany działania): Ref. Ares(2020)3820384
Link: https://pracodawcy.pl/slad-srodowiskowy-produktu-organizacji-opinia-zppm/
2. Stanowisko ZPPM w sprawie strategii UE – przystosowanie się do zmiany klimatu
Public consultation: Ref. Ares(2020)2509310 – Adapting to climate change – EU strategy
Link: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-w-sprawie-strategii-ue-przystosowanie-sie-dozmiany-klimatu/
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