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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Energia odnawialna – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 
grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
 

Niniejsza dyrektywa przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, 
dyrektywę (UE) 2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE). Dyrektywa ustanawia wspólny 
system mający na celu promowanie energii ze źródeł odnawialnych w różnych sektorach. W 
szczególności ma ona na celu: 

 wyznaczenie wiążącego celu UE w odniesieniu do udziału w miksie energetycznym w 
2030 r.; 

 uregulowanie prosumpcji po raz pierwszy; oraz 

 ustanowienie wspólnego zespołu zasad w zakresie stosowania energii odnawialnej w 
sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. 

Energia ze źródeł odnawialnych to energia z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie 
energia wiatru, energia promieniowania słonecznego (cieplna i fotowoltaiczna), energia 
aerotermalna, geotermalna i hydrotermalna, ciepło otoczenia, energia pływów, fal i inna 
energia oceanów, hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy, gaz pochodzący z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz). 

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych będzie miało istotne znaczenie 
podczas przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ochrony środowiska oraz zmniejszania 
zależności energetycznej, jak również przyczyni się do zajęcia przez UE wiodącej pozycji 
technologicznej i przemysłowej oraz stworzenia miejsc pracy i wzrostu, w tym na obszarach 
wiejskich i odizolowanych. 

Wspieranie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. 
Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi istotny element pakietu 
środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia postanowień 
porozumienia klimatycznego z Paryża oraz ram polityki UE dotyczących klimatu i energii (na 
lata 2020–2030). 

Niniejsza przekształcona dyrektywa wraz ze zmienioną dyrektywą w sprawie efektywności 
energetycznej oraz nowym rozporządzeniem w sprawie zarządzania, stanowią część pakietu 
„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który ma na celu wprowadzenie nowych, 
kompleksowych przepisów dotyczących regulacji energii na następną dekadę. 

Dyrektywa: 

 zapewnia osiągnięcie wiążącego celu UE w opłacalny sposób; 

 ustanawia stabilne, oparte o warunki rynkowe europejskie podejście do energii 
elektrycznej; 

 zapewnia długoterminową pewność inwestorom i przyspiesza procedury wydawania 
zezwoleń na budowę projektów; 



 umożliwia konsumentom uczestniczenie w transformacji energetyki, zapewniając tym 
samym prawo do produkowania własnej energii odnawialnej; 

 zwiększając stosowanie energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz 
w sektorze transportowym; 

 ulepsza unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące bioenergii. 

Dyrektywa zawiera: 

 wiążący ogólny cel unijny na 2030 r. wynoszący co najmniej 32% energii ze źródeł 
odnawialnych; 

 zasady dotyczące racjonalnego pod względem kosztów i rynkowego wsparcia 
finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; 

 ochronę systemów wsparcia przed zmianami stanowiącymi zagrożenie dla istniejących 
projektów; 

 mechanizmy współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, a także pomiędzy 
państwami członkowskimi a państwami trzecimi; 

 uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie projektów dotyczących energii 
odnawialnej (w tym punkty kompleksowej obsługi, terminy i cyfryzacja); 

 ulepszony system gwarancji pochodzenia, rozszerzony na wszystkie odnawialne 
źródła energii; 

 zasady umożliwiające konsumentom produkcję własnej energii elektrycznej, 
samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej w zakresie 
energii odnawialnej, bez nieuzasadnionych ograniczeń; 

 w sektorze ogrzewania i chłodzenia:  

o roczny wzrost udziału energii odnawialnej w tym sektorze o 1,3 punktu 
procentowego 

o prawo konsumentów do odłączenia się od nieefektywnych systemów 
ciepłowniczych i chłodniczych oraz 

o dostęp stron trzecich w odniesieniu do dostawców odnawialnych źródeł energii 
oraz ciepła odpadowego i chłodzenia do sieci systemów ciepłowniczych i 
chłodniczych; 

 w sektorze transportu:  

o wiążący cel na poziomie 14% oraz 

o szczególny cel dodatkowy w odniesieniu do zaawansowanych biopaliw 
wynoszący 3,5% oraz 

o ograniczenia dotyczące konwencjonalnych biopaliw i wysokiego ryzyka 
spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów przez biopaliwa; 

 umocnione unijne kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące bioenergii, których 
zakres został rozszerzony, tak aby obejmowały wszystkie paliwa produkowane z 
biomasy bez względu na ich końcowe wykorzystanie energii. 

 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32018L2001  
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
Recykling – przepisy UE dotyczące obliczania, weryfikowania i zgłaszania danych 
dotyczących selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32018L2001


Konsultacje publiczne przepisów dotyczących recyklingu w UE (m.in. oparte na analizie 
przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 
r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko) 
– Etap legislacyjny – Projekt aktu prawnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 
czerwca 2021 r. 
 

W dyrektywie (UE) 2019/904 określono cele dotyczące selektywnego zbierania do recyklingu 
odpadów jednorazowych plastikowych butelek. Zgodnie z jej zapisami cel na 2025 r. wynosi 
77% wagi wszystkich takich butelek wprowadzonych do obrotu, a cel na 2029 r. wynosi 90%. 
Komisja ma określić metodologię obliczania i weryfikacji celów dotyczących selektywnej 
zbiórki oraz format, w jakim państwa członkowskie mają zgłaszać te dane każdego roku. 

W celu zapewnienia porównywalności danych konieczne jest określenie szczegółowych zasad 
wyznaczania punktów, w których mierzy się masę zebranych odpadów butelek 
jednorazowych. Przepisy te powinny uwzględniać istniejące praktyki selektywnej zbiórki oraz 
ilość innych materiałów i substancji obecnych w zebranych odpadach.  

W celu zapewnienia dokładności danych dotyczących masy zebranych butelek jednorazowego 
użytku format sprawozdawczy powinien zapewniać, aby wszystkie istotne parametry zostały 
zidentyfikowane oraz aby opis zawierał metodologie zastosowane do obliczania i weryfikacji 
danych dla tych parametrów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/recykling-przepisy-ue-dotyczace-obliczania-weryfikowania-i-
zglaszania-danych-dotyczacych-selektywnego-zbierania-butelek-jednorazowego-uzytku-z-
tworzywa-sztucznego/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
CORDIS results pack: Innowacje w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i komunalnymi 
dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym 
 
CORDIS Results Pack: Circular economy innovations for industrial and urban waste 
management 
 

Popularny w obecnych czasach model ekonomiczny „wyprodukuj-zużyj-wyrzuć” jest 
niezrównoważony i prowadzi do marnotrawstwa zasobów. W związku z tym przedsiębiorstwa, 
instytuty badawcze i organizacje pozarządowe poszukują sposobów na ponowne 
wykorzystywanie produktów lub ich komponentów oraz odzyskiwanie większej ilości cennych 
materiałów i energii zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezentowane 
wydanie broszury Results Pack opisuje dziewięć finansowanych przez Unię Europejską 
projektów, które pomogą przekształcić naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz uniezależnić 
wzrost gospodarczy od wpływu na środowisko. 

Gospodarowanie stale rosnącą ilością odpadów, w szczególności pochodzących z 
rozwijających się obszarów miejskich, wiąże się ze znacznymi kosztami dla społeczeństwa, 
oddziaływaniem na środowisko naturalne i pogłębianiem skutków zmiany klimatu. Wyrzucane 
surowce stanowią jednak również cenne zasoby, które mogą być ponownie wykorzystywane 
dzięki wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Zaprezentowane w opracowaniu projekty wpisują się w nowe priorytety polityczne Komisji 
prowadzonej przez Ursulę von der Leyen przedstawione w Europejskim Zielonym Ładzie. 
Wnoszą one ważny wkład we wdrożenie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o 
obiegu zamkniętym i europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o 
obiegu zamkniętym. Ponadto dyrektywa ramowa w sprawie odpadów definiuje podstawowe 
pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami, rodzajami odpadów, recyklingiem i 
przetwarzaniem. Zmienione ramy prawne dotyczące odpadów, które weszły w życie w lipcu 
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2018 roku, wyznaczają jasne cele w zakresie redukcji odpadów oraz ustanawiają ambitną i 
wiarygodną długoterminową strategię dla gospodarki odpadami i recyklingu. Unia Europejska 
podejmuje starania związane z wdrażaniem zasad określonych w hierarchii gospodarowania 
odpadami, która promuje zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne wykorzystanie i 
recykling. Wymaga to opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań ekologicznych oraz 
zasobooszczędnych produktów, procesów i usług. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/cordis-results-pack-innowacje-w-
gospodarowaniu-odpadami-przemyslowymi-i-komunalnymi-dzieki-gospodarce-o-obiegu-
zamknietym/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, IATI – Autostrada Technologii i Innowacji, CORDIS EU 
research results (Komisja Europejska). 
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