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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Stosowanie energii ze źródeł odnawialnych – Dyrektywa (UE) 2018/2001 w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
 

Dyrektywa przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 
2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE). Akt prawny 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. 

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. Energia ze źródeł odnawialnych jest rozumiana jako 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). 

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 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; 

 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. 

Ryzyko spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów to zmiany użytkowania 
gruntów spowodowane są zwiększeniem ilości upraw z przeznaczeniem na produkcję etanolu 
lub biodiesela w odpowiedzi na zwiększony popyt na biopaliwa na świecie. Może to prowadzić 
do niezamierzonych następstw, w tym zwiększenia emisji dwutlenku węgla. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Fit for 55: Social Climate Fund: fundusz socjalny związany z działaniami na rzecz klimatu 

– wspieranie transformacji w pełni ekologiczną gospodarkę 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych przepisów prawa UE – wniosku dotyczącego 
rozporządzenia ustanawiającego fundusz socjalny związany z działaniami na rzecz klimatu 
(Social Climate Fund) – III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na 
przesłanie opinii to 14 października 2021 r. 
 

Komisja Europejska proponuje powołanie Funduszu Społecznego na rzecz Działań w 
dziedzinie Klimatu (ang. Social Climate Fund), który ma zapewnić specjalne środki finansowe, 
aby pomóc obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221


systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność. Fundusz finansowany ma być z 
budżetu UE w kwocie równej 25 proc. spodziewanych dochodów z handlu uprawnieniami do 
emisji w odniesieniu do paliw stosowanych w budownictwie i transporcie drogowym. Ma to 
umożliwić finansowanie w wysokości 72,2 mld euro na lata 2025–2032 w oparciu o 
ukierunkowaną zmianę wieloletnich ram finansowych. Dzięki propozycji wykorzystania 
równoważnego finansowania ze strony państw członkowskich fundusz uruchomiłby 144,4 mld 
euro na społecznie sprawiedliwą transformację. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-social-climate-fund-fundusz-socjalny-zwiazany-z-
dzialaniami-na-rzecz-klimatu-wspieranie-transformacji-w-pelni-ekologiczna-gospodarke/ 
 
2. Fit for 55: Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo – przegląd 

przepisów UE 
 
Ostatnia faza konsultacji publicznych dot. przeglądu przepisów prawa UE – wniosku 
dotyczącego zmiany rozporządzenia PE I RADY (UE) 2018/841 w sprawie włączenia emisji i 
pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 
2030 – III Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii 
to 14 października 2021 r. 
 

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem UE ma do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem 
neutralnym dla klimatu, czyli osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. W 
komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r.” Komisja zaproponowała cel 
ograniczenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto w gospodarce UE o co najmniej 
55% w stosunku do poziomu z 1990 r. 

By zrealizować ten plan, Komisja dokonuje przeglądu wszystkich odnośnych polityk – w tym 
również rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i 
leśnictwa (rozporządzenia LULUCF). Celem jest zwiększenie wysiłków na rzecz ograniczenia 
emisji oraz utrzymania i podwyższenia poziomu usuwania dwutlenku węgla. 

Komisja pragnie zgromadzić informacje na temat napotykanych problemów i ich przyczyn, 
możliwych sposobów rozwiązania tych problemów oraz powiązań z innymi aktami 
prawodawstwa w dziedzinie klimatu. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-uzytkowanie-gruntow-zmiana-uzytkowania-gruntow-i-
lesnictwo-przeglad-przepisow-ue/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
Kształcenie i szkolenie 2020: Najważniejsze wnioski z posiedzeń grup roboczych ET 2020 w 
latach 2018–2020 
 
Education and training 2020: Highlights from the ET 2020 Working Groups 2018-2020 
 

Uczenie się od siebie nawzajem inspiruje nas. Dzielenie się pomysłami, odkrywanie 
wzajemnego uczenia się i wymiana najlepszych praktyk to podstawa innowacji w dziedzinie 
edukacji. Grupy robocze, które pomagają we wdrażaniu strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), nie tylko zapewniają forum do 
dyskusji między ekspertami ds. kształcenia w całej Europie, ale dostarczają również 
pomysłów, które bezpośrednio wpływają na europejską politykę w tej dziedzinie. Obecny cykl 
prac (lipiec 2018 r. – grudzień 2020 r.) jest ostatnim cyklem objętym strategicznymi ramami 
europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Siedem grup roboczych, w 
których skład wchodzi ponad 400 ekspertów z 28 państw członkowskich UE i innych krajów 
uczestniczących, podjęło współpracę z zainteresowanymi stronami i organizacjami 
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międzynarodowymi, aby podkreślić zarówno szanse, jak i wyzwania dla systemów kształcenia, 
nauczycieli i osób uczących się. 

Wnioski przedstawione w niniejszym dokumencie zostały opracowane przez Komisję we 
współpracy z członkami grup roboczych. Zawarte w nim informacje mogą nie odzwierciedlać 
stanowiska Komisji lub państw członkowskich. Ich celem jest podsumowanie wniosków 
nieformalnej pracy grup roboczych. Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje na 
temat wyników tej pracy. Jest on przeznaczony dla decydentów oraz każdej osoby 
zainteresowanej europejską współpracą w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 

 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/ksztalcenie-i-szkolenie-2020-
najwazniejsze-wnioski-z-posiedzen-grup-roboczych-et-2020-w-latach-2018-2020/  
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