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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych – Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
 

Niniejsza dyrektywa, zmieniająca i uchylająca wcześniejsze dyrektywy 2001/77/WE i 
2003/30/WE, ustanawia wspólne zasady dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w UE, 
a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania bardziej ekologicznego 
transportu. Niniejsza dyrektywa ustanowiła dla wszystkich krajów UE wiążące cele krajowe 
zmierzające do osiągnięcia do 2020 r. ogólnego udziału odnawialnych źródeł energii na 
poziomie 20% całkowitego zużycia energii w UE oraz na poziomie 10% energii zużywanej w 
sektorze transportu (udział w obu kategoriach mierzony jest, biorąc pod uwagę końcowe 
zużycie energii brutto, tj. całkowite zużycie energii pochodzącej ze wszystkich źródeł, łącznie 
z odnawialnymi. 

Każdy kraj UE jest zobowiązany do opracowania krajowego planu działań do 2020 r., 
ustalającego środki, za pomocą których może osiągnąć cele krajowe dotyczące udziału 
odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto, a także 10% udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. Aby pomóc w osiągnięciu celów w sposób 
efektywny pod względem kosztów, kraje UE mogą wymieniać energię ze źródeł odnawialnych. 
Aby zrealizować swoje plany działań, kraje UE mogą również pobierać energię odnawialną z 
krajów spoza UE, pod warunkiem że energia jest zużywana w UE i jest wytwarzana w 
nowoczesnych i wydajnych instalacjach. 

Energia ze źródeł odnawialnych: energia z odnawialnych źródeł niekopalnych, np. energia 
wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna, hydroenergia, energia 
pozyskiwana z biomasy czy gazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków (np. metanu). 

Każdy kraj UE musi być w stanie zagwarantować pochodzenie energii elektrycznej, ciepła i 
chłodu wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii. Kraje UE powinny budować infrastrukturę 
niezbędną do wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze transportu. 

Dyrektywa (UE) 2015/1513 zmienia dyrektywy 2009/28/WE i 98/70/WE, tj. prawo UE odnośnie 
jakości benzyny i olejów napędowych. Celem tej dyrektywy, między innymi, jest rozpoczęcie 
procesu przestawiania się z biopaliw konwencjonalnych (pierwszej generacji) na 
zaawansowane biopaliwa (drugiej generacji), które zapewniają znaczne ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych. W ramach wdrożenia celów dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej, 
wprowadza limit na stosowanie konwencjonalnych biopaliw, wynoszący 7% końcowego 
zużycia energii w sektorze transportu w państwach członkowskich do 2020 r. 

Konwencjonalne biopaliwa: wyprodukowane ze spożywczych produktów rolnych, takich jak 
cukier, skrobia i oleje roślinne. Pochodzą z upraw surowców, które mogą być również 
wykorzystane jako żywność lub pasza. 

Zaawansowane biopaliwa: wyprodukowane z surowców, takich jak odpady i pozostałości 
rolnicze, które nie konkurują bezpośrednio z uprawami roślin spożywczych. 



W grudniu 2018 r. weszła w życie zmieniona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii 
(dyrektywa (UE) 2018/2001) w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków”. Celem pakietu jest utrzymanie pozycji Unii jako światowego lidera 
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz, w szerszym kontekście, pomoc Unii 
w wywiązaniu się z zobowiązań w zakresie redukcji emisji wynikających z porozumienia 
paryskiego. W nowej dyrektywie ustanowiono wiążący cel, zgodnie z którym do 2030 r. 
zużywaną energię końcową w Unii powinno się pozyskiwać co najmniej w 32% ze źródeł 
odnawialnych, oraz zapisano klauzulę pozwalającą na zwiększenie tego celu do 2023 r., 
a także na zwiększenie celu dotyczącego 14% odsetka energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie do 2030 r. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0028-
20151005  

 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Transport drogowy – tachografy nowej generacji (specyfikacje techniczne) 
 
Konsultacje publiczne dotyczące przepisów w zakresie transportu drogowego: 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w 
sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 
ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy 
tachografów oraz ich elementów składowych. – Etap legislacyjny – Projekt aktu prawnego. 
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 25 marca 2021 r. 
 

Tachografy są urządzeniami wykorzystywanymi do rejestrowania aktywności kierowców 
samochodów ciężarowych. Przedmiotowy środek ustanawia nowe specyfikacje techniczne dla 
„inteligentnych” tachografów, które mają być instalowane w pojazdach od sierpnia 2023 r. 
Rezultatem nowych specyfikacji będzie: 

 poprawa monitorowania czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku 

 pomoc w egzekwowaniu przepisów dotyczących kabotażu i delegowania pracowników 

 rejestrowanie położenia pojazdu na przejściach granicznych oraz przy załadunku i 
rozładunku 

 utrudnienie manipulowania tachografami. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/transport-drogowy-tachografy-nowej-generacji-specyfikacje-
techniczne/ 
 

2. Finansowanie czystych technologii – proponowane zmiany w procedurze składania 
wniosków o finansowanie z funduszu innowacyjnego 

 
Konsultacje publiczne dotyczące finansowanie innowacyjnych projektów z zakresu technologii 
niskoemisyjnych: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 
r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
działania funduszu innowacyjnego – Etap legislacyjny – Projekt aktu prawnego. Ostateczny 
termin na przesłanie opinii to 14 kwietnia 2021 r. 
 

Unijny fundusz innowacyjny zapewnia finansowanie innowacyjnych projektów z zakresu 
technologii niskoemisyjnych. Przepisy dotyczące funduszu (rozporządzenie (UE) 2019/856) 
przewidują dwuetapową procedurę składania wniosków w przypadku dużych projektów. 

Aby zapewnić szybsze wsparcie innowacyjnych projektów oraz mając na względzie bardzo 
dużą liczbą zgłoszeń w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków, celem 
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niniejszej inicjatywy jest zmiana przepisów w taki sposób, aby zapewnić Komisji elastyczność 
w organizowaniu procedury składania wniosków w jednym lub dwóch etapach. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/finansowanie-czystych-technologii-proponowane-zmiany-w-
procedurze-skladania-wnioskow-o-finansowanie-z-funduszu-innowacyjnego/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 

1. Horyzont Europa: najnowsze informacje 
 
Skrót informacji jest zawarty w publikacji UE: Horizon Europe: February 2021 (Latest edition) 
 
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii 
programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na 
nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 
 

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie 
wspierających się filarach: 

 Doskonała baza naukowa 

 Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa 

 Innowacyjna Europa 

uzupełnionych przez dodatkowy komponent: 

 Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej 

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego. 

Horyzont Europa będzie również wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań 
społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacniać potencjał technologiczny i 
przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum 
globalnych wyzwań. Na przykład za sprawą klastrów „Klimat, energia i mobilność” oraz 
„Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” zwiększona zostanie skala badań i 
innowacji w dziedzinach związanych z klimatem, a przedsiębiorstwa europejskie otrzymają 
dostęp do potrzebnych im technologii i danych. W tym drugim przypadku nacisk zostanie 
położony na badania kwantowe, co poprawi pozycję Europy jako lidera w dziedzinie nauki i 
zwiększy doskonałość w dziedzinie technologii kwantowych. 

Ponieważ wiedza nie ma granic terytorialnych, program Horyzont Europa będzie również 
zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji 
oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA). Za pomocą szerokiego wachlarza 
środków będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i 
innowacji, a także stymulował tworzenie centrów doskonałości, poprawę ich możliwości i 
nawiązywanie powiązań opartych na współpracy. 

Jednym z ważnych założeń programu Horyzont Europa jest ścisła współpraca z innymi 
programami i politykami UE, takimi jak InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, 
Cyfrowa  Europa (Digital Europe), europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument 
Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności. Ma to na celu wspieranie szybszego upowszechniania informacji na 
szczeblu krajowym i regionalnym oraz wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji, 
a także poprawę skuteczności samego programu. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/horyzont-europa-najnowsze-informacje/ 
 

2. ABC prawa Unii Europejskiej (Najnowsze wydanie) 
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The ABC of EU law (Latest edition) 
 

Porządek prawny ukształtowany przez Unię Europejską (UE) stał się integralną częścią naszej 
polityczno-społecznej rzeczywistości. Każdego roku traktaty unijne stają się źródłem tysięcy 
decyzji, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie państw członkowskich UE i życie ich 
mieszkańców. Od dawna Europejczycy nie są jedynie obywatelami swoich miast, gmin czy 
państw, ale również obywatelami Unii. Jest to jedna z przyczyn, dla których bardzo ważne 
staje się informowanie ich o porządku prawnym, który ma wpływ na ich życie codzienne. 
Zawiłości struktury unijnej i jej porządku prawnego nie są jednak łatwe do zrozumienia. Jednym 
z powodów jest to, że teksty traktatów są często mało przejrzyste, a ich konsekwencje niełatwo 
jest pojąć. Zrozumienie dodatkowo utrudnia fakt, że wiele pojęć, używanych w traktatach do 
określenia nowych sytuacji, nie jest powszechnie znanych.  

ABC prawa Unii Europejskiej autorstwa profesora Klausa-Dietera Borchardta przedstawia 
źródła projektu „Europa” i ewolucję jego porządku prawnego. To lektura obowiązkowa dla 
wszystkich zainteresowanych tym tematem. Książka została napisana z myślą o czytelnikach 
chcących zrozumieć, na czym polega konstrukcja UE i czym są filary europejskiego porządku 
prawnego.  
 
Więcej informacji pod linkiem https://pracodawcy.pl/publikacje-ue-abc-prawa-unii-
europejskiej-najnowsze-wydanie/ 
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