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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Ocena zrównoważonych środowiskowo inwestycji – Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 
 

Akt prawny umożliwia inwestorom ustalenie, czy dana działalność gospodarcza jest 
zrównoważona środowiskowo. W tym celu ustanawia ono obowiązujące na szczeblu całej UE 
wspólne kryteria. Rozporządzenie zmienia rozporządzenie (UE) 2019/2088 w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. 

Rozporządzenie w sprawie „systematyki” stanowi jedno z wielu narzędzi służących osiągnięciu 
trzech celów Planu działania w sprawie zrównoważonego wzrostu. Te cele to: 

 ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestowanie celem 
osiągnięcia zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

 zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, klęsk żywiołowych, 
degradacji środowiska i kwestii społecznych; oraz 

 wspieranie przejrzystości i podejścia długoterminowego w działalności finansowej i 
gospodarczej. 

W rozporządzeniu ustanowiono następujące kryteria stosowane przez UE i państwa UE przy 
określaniu, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. 

 Działalność wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 
środowiskowych określonych w rozporządzeniu. 

 Działalność nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z tych celów 
środowiskowych. 

 Działalność jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami określonymi w 
rozporządzeniu. 

 Działalność spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez 
Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem. 

Na potrzeby rozporządzenia określono następujące cele środowiskowe: 

 łagodzenie zmian klimatu (proces polegający na ograniczeniu globalnego ocieplenia 
do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, jak zostało to określone w porozumieniu 
paryskim); 

 adaptacja do zmian klimatu (proces polegający na dostosowywaniu się do 
rzeczywistych i oczekiwanych zmian klimatu oraz ich skutków); 

 zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 

 przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

 zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; 

 ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 



W rozporządzeniu określono, w jaki sposób działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w 
realizację tych celów lub nie wyrządza poważnych szkód dla tych celów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisja ma sporządzić wykaz zrównoważonych środowiskowo 
działalności poprzez określenie technicznych kryteriów kwalifikacji dla każdego celu 
środowiskowego. Te kryteria zostaną ustanowione w drodze aktów delegowanych. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Nowelizacja Dyrektywy maszynowej – przyjęcie przez KE 
 
Konsultacje publiczne Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
maja 2006 r. w sprawie maszyn (przy uwzględnieniu tez zawartych w Komunikacie Komisji 
Europejskiej Sztuczna inteligencja dla Europy: COM(2018) 237 final) – III etap legislacyjny – 
Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 16 sierpnia 2021 r. 
 

Przepisy unijne wynikające z Dyrektywy maszynowej określają tzw. wymagania zasadnicze 
dla maszyn. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktów 
prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów. W dniu 26 lipca 2019 r. weszło w życie 
rozporządzenie 2019/1243, którego przepisy umożliwiają KE w ramach tzw.  procedury 
regulacyjnej z zastrzeżeniem, wydawanie w zakresie dyrektywy maszynowej aktów 
delegowanych. 

Dyrektywa maszynowa wymaga aktualizacji w celu dalszej poprawy poziomów 
bezpieczeństwa i uwzględnienia innowacji cyfrowych. Proponowana zmiana dostosowuje 
dyrektywę do zharmonizowanych przepisów UE dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 
produktów oraz wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które mogą wyniknąć z postępu 
technicznego w cyfryzacji.  

Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają na celu potwierdzenie kwestii 
zidentyfikowanych w ramach oceny dyrektywy w sprawie maszyn [SWD(2018) 160] 
oraz  wskazanie, w oparciu o fakty, dane i wiedzę, tych obszarów w dyrektywie, które należy 
poprawić lub uprościć. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/nowelizacja-dyrektywy-maszynowej-przyjecie-przez-ke/ 
 
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) – II etap legislacyjny – Konsultacje 
publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online 
udostępnionego przez KE (konsultacje publiczne) to 21 lipca 2021 r. 
 

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych została przyjęta 30 lat temu w celu 
ochrony środowiska przed szkodliwymi skutkami zrzutów nieoczyszczonych ścieków. W 
opublikowanej w 2019 r. ocenie stwierdzono, że zasadniczo dyrektywa funkcjonuje dobrze, ale 
niektóre obszary wymagają poprawy. Również w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu 
dyrektywa musi być dostosowana do nowych ambicji w zakresie środowiska i klimatu. Chcemy 
teraz poznać Państwa opinię na temat tego, w jaki sposób najlepiej rozwiązać zidentyfikowane 
problemy, aby zapewnić, że dyrektywa spełni swoją rolę w nadchodzących dziesięcioleciach. 
W ramach tych konsultacji chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat ewentualnych 
ulepszeń dyrektywy, aby zająć się kwestiami, które obecnie nie są nią właściwie objęte oraz 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
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zająć się nowymi kwestiami, które pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach i które obecnie 
wymagają rozwiązania. Państwa opinie zostaną uwzględnione w ocenie skutków, która będzie 
stanowić podstawę dowodową dla wszelkich zmian dyrektywy. 

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-oczyszczania-
sciekow-komunalnych-aktualizacja-2/ 
 
3. Konsultacje publiczne raportów Platformy ds. zrównoważonego finansowania 
 
Konsultacje publiczne Platformy ds. zrównoważonego finansowania dwóch raportów o 
następującej tematyce: taksonomia społeczna (a social taxonomy) oraz rozszerzenie 
taksonomii związanej z celami środowiskowymi (extending the taxonomy linked to 
environmental objectives) – Etap legislacyjny – Konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne 
potrwają do 27 sierpnia 2021 r. 
 

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska ustanowiła Grupę ekspertów, której powierzyła 
opracowanie strategii UE na rzecz zrównoważonego finansowania. Grupa ekspertów po 
dwóch latach przedstawiła szczegółową wizję dla Europy w zakresie zrównoważonego 
finansowania. Określiła nadrzędne zasady dotyczące europejskiego systemu finansowego, w 
tym zwiększenie stabilności finansowej przez włączenie czynników ESG (Environmental, 
Social and Governance) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jako działanie 
następcze Komisja opublikowała Plan działania na rzecz finansowania zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania: 
Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego (COM(2018) 97 final)). Wśród 
najważniejszych i najpilniejszych zadań, jakie zostały wskazane do realizacji w ramach planu 
działania ws. finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, było ustanowienie 
systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tzw. taksonomii UE. 
Jej ogólne ramy zostały nakreślone w przyjętym w czerwcu 2020 r. rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, które wiąże w całości oraz jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich państwach członkowskich. 

Taksonomia UE ma stanowić narzędzie, które wesprze inwestorów, w tym przedsiębiorców, w 
podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych 
działań gospodarczych. Jej celem jest m.in. zapewnienie jasności i wspólnego rozumienia 
tego, jakie działania mogą być uznane za „zrównoważone”. Wprowadzenie taksonomii UE, 
oprócz ujednolicenia pojęć, ma również walczyć ze zjawiskiem tzw. greenwashingu, czyli 
„ekologicznego pseudomarketingu”, w którym inwestorzy i konsumenci są wabieni na fałszywe 
deklaracje producentów o przyjazności produktów czy usług dla środowiska. Ponadto 
ustanowienie jasnych kryteriów kwalifikacji ma być kluczem do ukierunkowania przepływu 
kapitałów publicznych i prywatnych w kierunku zrównoważonych inwestycji, aby zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem do 2050 r. Europa osiągnęła neutralność pod względem emisji 
dwutlenku węgla. 

W oparciu o wyniki konsultacji Platforma przedstawi Komisji opinię jesienią 2021 r. w celu 
ewentualnego rozszerzenia taksonomii UE, która obecnie koncentruje się na celach 
klimatycznych i środowiskowych.  
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W pierwszym raporcie zaleca się identyfikację działalności gospodarczych, które przyczyniają 
się do realizacji celów społecznych (np. zapewnienie godnej pracy, integrację i budowę 
zrównoważonych społeczności oraz przystępnej opieki zdrowotnej). Taksonomia społeczna 
byłaby narzędziem pomagającym inwestorom w identyfikowaniu możliwości przyczynienia się 
do realizacji tych celów.  

Drugi raport przedstawia działania, które w znaczący sposób szkodzą zrównoważeniu 
środowiskowemu oraz takie, które nie wpływają na niego znacząco. Celem jest wspieranie 
zmian w kierunku eliminowania „poważnych szkód – significant harm”. 
 
Link https://pracodawcy.pl/konsultacje-publiczne-raportow-platformy-ds-zrownowazonego-
finansowania/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
Wszystko, co muszą państwo wiedzieć o punkcie kompleksowej obsługi (OSS) – Informacje 
dla sprzedawców 
 
All you need to know about the one-stop shop (OSS). Information for sellers 
 

Obecnie firmy z Unii Europejskiej, które sprzedają towary na odległość w granicach UE 
powyżej określonego progu (35 000 EUR lub 100 000, w zależności od państwa 
członkowskiego) nabywcom znajdującym się w innym państwie członkowskim UE, muszą 
zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim nabywcy. Jest to bardzo 
kosztowne i uciążliwe. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady. Zgodnie z nowymi 
zasadami podatek VAT może być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym 
zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż, jeśli sprzedaż nie przekracza progu 10 000 
EUR. Powyżej tego progu firmy będą mogły łatwo zarejestrować się w punkcie kompleksowej 
obsługi (OSS), gdzie z łatwością zadeklarują i zapłacą należny podatek VAT w innych 
państwach członkowskich. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/wszystko-co-musza-panstwo-wiedziec-
o-punkcie-kompleksowej-obslugi-oss-informacje-dla-sprzedawcow/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej 
(Komisja Europejska). 
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