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 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Fit for 55: Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie 

opodatkowania energii 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego 
zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (The Energy Taxation Directive 2003/96) 
– III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 
września 2021 r. 
 

Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu wymaga przemyślenia od nowa strategii 
politycznych w zakresie dostaw czystej energii w całej gospodarce, w sektorze przemysłu, 
produkcji i konsumpcji, infrastruktury na dużą skalę, transportu, żywności i rolnictwa, 
budownictwa, a także w zakresie opodatkowania i świadczeń socjalnych. Dobrze 
zaprojektowane podatki odgrywają zasadniczą rolę, ponieważ wysyłają odpowiednie sygnały 
cenowe i zapewniają producentom, użytkownikom i konsumentom odpowiednie zachęty do 
stosowania zrównoważonych praktyk. Przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii 
stanowi integralną część Europejskiego Zielonego Ładu i powinien koncentrować się na 
kwestiach związanych z ochroną środowiska. Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii 
2003/96 ustanawia przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych 
wykorzystywanych jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, a także energii 
elektrycznej. Od czasu jej przyjęcia w 2003 r. na rynkach energii i w dziedzinie technologii 
energetycznych w UE zaszły jednak istotne zmiany, a zobowiązania międzynarodowe UE, 
jak również unijne ramy regulacyjne w dziedzinie energii i zmiany klimatu znacznie od tego 
czasu ewoluowały. Potwierdzają to wyniki oceny opublikowanej we wrześniu 2019 r i uznanej 
w konkluzjach Rady przyjętych przez ministrów finansów państw UE w dniu 5 grudnia 2019 r.  

Główne ustalenia wynikające z oceny Komisji są następujące:  

• szeroki wachlarz wyłączeń i obniżek w praktyce sprzyja wykorzystaniu paliw kopalnych,  

• dyrektywa nie promuje odpowiednio redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności 
energetycznej ani paliw alternatywnych (wodoru, paliw syntetycznych, e-paliw, 
zaawansowanych biopaliw, elektryczności itp.).  

• Dyrektywa nie umożliwia już osiągnięcia jej głównego celu, jeśli chodzi o należyte 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Restrukturyzacja systemu opodatkowania energii oraz 
obniżenie dotacji dla paliw kopalnych przyczynia się do neutralności klimatycznej i 
zrównoważonego rozwoju unijnej gospodarki. 

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 
2050 r. Weryfikacja dyrektywy w sprawie opodatkowania energii wpisuje się w szereg reform 
politycznych mających przyczynić się do realizacji tego celu. 

Główne cele zmiany dyrektywy to: 



 dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej do 
celów polityki UE w dziedzinie energii i klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów w dziedzinie energii wyznaczonych na rok 2030 i do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 

 ochrona jednolitego rynku UE poprzez aktualizację zakresu i struktury stawek 
podatkowych oraz racjonalizację korzystania z fakultatywnych zwolnień i ulg 
podatkowych. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-wniosek-ustawodawczy-dotyczacy-zmiany-dyrektywy-w-
sprawie-opodatkowania-energii/ 
 
2. Fit for 55: Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących efektywności energetycznej 
(rewizja Dyrektywy UE 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej) – III Etap 
legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 września 
2021 r. 
 

Komisja przygotowuje przegląd i zmianę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
(dyrektywy) i w ramach tego procesu Komisja przyjęła podejście dwuetapowe. Najpierw 
została dokonana ocena istniejących ram dyrektywy od czasu jej wejścia w życie w 2012 r., z 
wyjątkiem elementów zmienionych już w 2018 r. Na podstawie wyników tej oceny ustalono, 
co należy usprawnić, wzmocnić, dodać lub zmienić w dyrektywie, aby wyeliminować 
rozbieżności w osiąganiu wartości docelowych w zakresie efektywności energetycznej na 
2030 r., osiągnąć zwiększony unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
55 proc. do 2030 r. oraz zapewnić synergię z innymi inicjatywami w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności z przeglądem dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł 
energii, inicjatywą „Fala renowacji” i strategią UE na rzecz integracji systemu 
energetycznego. 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu. Ocenione zostanie, w jaki sposób emisje 
gazów cieplarnianych w UE mogłyby zostać w sposób odpowiedzialny zmniejszone do 2030 
r. o co najmniej 50-55 proc. Ponieważ efektywne wykorzystanie energii ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia tego celu, w ramach przeglądu ma zostać przeanalizowanie, w jaki 
sposób można by zmienić dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, aby: 

 osiągnąć wyższy poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. 

 przyczynić się do realizacji innych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-dyrektywa-ue-w-sprawie-efektywnosci-energetycznej-
ocena-i-przeglad/ 
 
3. Fit for 55: Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów UE dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych (m.in. rewizja Dyrektywy UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych) – III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny 
termin na przesłanie opinii to 15 września 2021 r. 
 

Komisja przygotowuje zmianę dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii celem 
zapewnienia, by energia ze źródeł odnawialnych przyczyniła się do osiągnięcia do 2030 r. 
zwiększonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych określonego w Planie w zakresie 
celów klimatycznych na 2030 r., a także do wdrożenia środków zaproponowanych w strategii 
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na rzecz integracji systemów energetycznych i strategii w zakresie wodoru, inicjatywie „Fala 
renowacji” i innych inicjatywach przyjętych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Celem 
konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat sposobu zmiany dyrektywy 
w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja zobowiązała się do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu. Ocenione zostanie, w jaki sposób emisje 
gazów cieplarnianych w UE mogłyby zostać w sposób odpowiedzialny zmniejszone do 2030 
r. o co najmniej 50-55 proc. 

W ramach tego przeglądu zbadane zostanie: 

 w jakim stopniu unijne przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 
2018/2001/UE) mogą przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów UE w dziedzinie 
klimatu, 

 w jaki sposób można przyspieszyć przejście na bardziej zintegrowany system 
energetyczny, jak określono w strategiach dotyczących integracji systemów 
energetycznych i technologii wodorowych. 

 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przepisy-ue-dotyczace-energii-ze-zrodel-odnawialnych-
przeglad/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 
 

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach 
beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach 
dofinansowania. Dokument w obecnej formie obowiązuje od 19 lipca 2021 r. 

PO WER jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i 
prywatnych. Zgodnie z Umową Partnerstwa przyjętą 21 maja 2014 r., alokacja EFS na 
Program wynosi 4 437,7 mln EUR oraz 269,7 mln EUR środków specjalnej linii budżetowej w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatem, wkład UE na realizację PO 
WER wynosi 4 707,4 mln EUR a współfinansowanie ze środków krajowych – 752,2 mln 
EUR. Całkowita alokacja PO WER opiewa na kwotę 5 459 588 435 EUR. 

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach 
zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego 
rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z 
poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz 
środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, 
dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w 
Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje 
społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także 
szkolnictwo wyższe. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-
programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Portal Funduszy Europejskich, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
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