
  
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 1 września 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo – Rozporządzenie 2018/841 z 
dnia 30 maja 2018 r. 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 
 

Rozporządzenie określa wiążące zobowiązanie, zgodnie z którym każde państwo 
członkowskie musi zapewnić, aby rozliczane emisje gazów cieplarnianych w wyniku 
działalności związanej z użytkowaniem gruntów były całkowicie równoważone pochłanianiem 
ekwiwalentu CO2 z atmosfery poprzez działanie w tym sektorze. Jest to tzw. zasada zerowego 
salda. Chociaż państwa członkowskie częściowo wywiązały się już z tego zobowiązania 
indywidualnie w ramach protokołu z Kioto, który obowiązywał do roku 2020, to jednak 
rozporządzenie jest pierwszym aktem w prawie Unii ustanawiającym zobowiązania na lata 
2021–2030. Co więcej, zakres zobowiązań został rozszerzony, tak aby obejmował on 
wszystkie rodzaje użytkowania gruntów (w tym terenów podmokłych począwszy od 2026), a 
nie, jak obecnie, jedynie lasów. Wraz z nowymi przepisami państwa członkowskie zyskały 
ramy sprzyjające użytkowaniu gruntów w sposób bardziej przyjazny dla klimatu bez 
obarczania poszczególnych podmiotów nowymi ograniczeniami lub nadmiernymi 
formalnościami administracyjnymi. 

Rozporządzenie w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku 
działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 
(LULUCF) do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zostało przyjęte przez 
Radę w dniu 14 maja 2018 r. po tym, jak zostało przegłosowane w Parlamencie Europejskim 
w dniu 17 kwietnia 2018 r. Niniejsze rozporządzenie stanowi również część realizacji 
zobowiązań Unii wynikających z Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (zwanej dalej „UNFCCC”). Porozumienie paryskie 
zostało zawarte w imieniu Unii w dniu 5 października 2016 r. decyzją Rady (UE) 2016/1841. 
Zobowiązanie Unii do redukcji emisji w całej gospodarce zostało zawarte w zaplanowanym, 
ustalonym na szczeblu krajowym wkładzie przedłożonym Sekretariatowi UNFCCC w związku 
z Porozumieniem paryskim przez Unię i jej państwa członkowskie w dniu 6 marca 2015 r. 
Porozumienie paryskie weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. Zgodnie z Porozumieniem 
paryskim Unia powinna kontynuować zmniejszanie swoich emisji gazów cieplarnianych i 
zwiększanie pochłaniania. 

Rada Europejska w swoich konkluzjach z 23–24 października 2014 r. w sprawie ram polityki 
klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zatwierdziła wiążący cel polegający na osiągnięciu 
do 2030 r. co najmniej 40 % redukcji wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych w całej 
gospodarce w porównaniu z 1990 r. i cel ten został potwierdzony w konkluzjach Rady 
Europejskiej z 17–18 marca 2016 r. 

Na mocy przepisów UE przyjętych w maju 2018 r. państwa członkowskie UE w latach 2021–
2030 muszą zapewnić pochłanianie CO2 z atmosfery co najmniej na poziomie równoważnym 



emisjom gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, 
zmianą użytkowania gruntów lub leśnictwem. 

Emisje związane z wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych będą rejestrowane i 
rozliczane w ramach zobowiązań klimatycznych poszczególnych państw członkowskich do 
roku 2030 z zastosowaniem odpowiedniego rozliczania LULUCF. Stanowi to przełomową 
odpowiedź na wcześniejszą powszechną krytykę związaną z faktem, że wcześniej w prawie 
Unii nie uwzględniano emisji pochodzących z biomasy wykorzystywanej do produkcji energii. 

W rozporządzeniu zapewniono państwom członkowskim pewien stopień elastyczności. 
Przykładowo jeżeli państwo członkowskie generuje emisje netto w wyniku działalności 
związanej z użytkowaniem gruntów i leśnictwem, może ono wykorzystać limit emisji określony 
w rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, aby zapewnić zgodność z 
zasadą zerowego salda. Państwa członkowskie mogą ponadto nabywać i sprzedawać sobie 
nawzajem pochłanianie netto. Może to zachęcić państwa członkowskie do zwiększania 
pochłaniania CO2 do poziomów przekraczających ich zobowiązanie. 
 
Więcej informacji:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0841 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Cyfryzacja sektora energetycznego – plan działania UE 
 
Konsultacje publiczne przepisów dotyczących sektora energetycznego: ocena m.in. 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w 
sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej w kontekście dokumentu: Europejska strategia w zakresie 
danych – I Etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 10 
września 2021 r. 
 

Technologie cyfrowe mogą uwolnić pełny potencjał elastycznego wytwarzania i zużycia energii 
w różnych sektorach oraz umożliwić większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Ten plan działania pomoże rozwinąć konkurencyjny rynek cyfrowych usług energetycznych i 
cyfrowej infrastruktury energetycznej, które gwarantują cyberbezpieczeństwo oraz są wydajne 
i zrównoważone. 

Będzie on wspierał integrację systemu energetycznego, udział „prosumentów” w transformacji 
sektor energetycznego oraz zapewni interoperacyjność danych na temat energii oraz platform 
i usług energetycznych. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/cyfryzacja-sektora-energetycznego-plan-dzialania-ue/ 
 
2. Fit for 55: przedłużenie okresu konsultacji ustawodawstwa UE 
 

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych mających na celu 
dostosowanie polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i 
opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 
55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. 

Pakiet składa się z kilkunastu wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne 
stanowią zmiany istniejących już przepisów. Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE 
należą: rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), reforma 
rozporządzenia o LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry), przegląd 
rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), nowelizacja dyrektywy ws. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0841
https://pracodawcy.pl/cyfryzacja-sektora-energetycznego-plan-dzialania-ue/


energii odnawialnej (RED), nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), 
rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), nowelizacja rozporządzenia 
określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz rewizja 
dyrektywy ws. opodatkowania energii. 

Do nowych propozycji legislacyjnych należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm regulacji 
granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), instrument społeczny na rzecz działań na rzecz 
klimatu, ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych) i FuelEU Maritim 
(dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej). 

Komisja Europejska przedłużyła czas na przekazywanie opinii – ostateczny termin na 
przesłanie opinii to 28 października 2021 r. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przedluzenie-okresu-konsultacji-ustawodawstwa-ue/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
Erasmus+ 2021-2027 – Nowe perspektywy, szersze horyzonty: program UE na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony 
klimatu w Polsce 
 
Erasmus+ 2021-2027 – Enriching lives, opening minds through the EU programme for 
education, training, youth and sport 
 

Program Erasmus+ dysponuje szacunkowym budżetem 26,2 € mld, a więc niemal dwa razy 
większym niż poprzedni program na lata 2014–2020. Do tego dochodzi ok.2,2 € mld z unijnego 
instrumentu współpracy zewnętrznej. 70% budżetu zostanie przeznaczone na zaoferowanie 
wszystkim możliwości w zakresie mobilności w perspektywie uczenia się przez całe życie. 

Zgodnie z priorytetami Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej program będzie sprzyjał 
zwiększaniu dostępności i doskonaleniu jakości cyfrowego uczenia się; przewiduje także 
wspieranie zdolności nauczycieli, szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą itp. do 
korzystania z narzędzi i treści cyfrowych, a także testowanie i promowanie nauki zdalnej i 
kształcenia mieszanego. Działania w zakresie mobilności w ramach programu zapewnią 
liczniejsze możliwości nabywania i rozwijania umiejętności cyfrowych dzięki inicjatywom takim 
jak program staży „Cyfrowe możliwości”. Realizacja programu zostanie znacznie 
zdigitalizowana i będzie o wiele prostsza dla uczestników, w szczególności dzięki inicjatywie 
dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej oraz zmodernizowanej strukturze 
informatycznej dla beneficjentów i organów wdrażających. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/erasmus-2021-2027-nowe-perspektywy-
szersze-horyzonty-program-ue-na-rzecz-ksztalcenia-szkolenia-mlodziezy-i-sportu/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i 
Kultury (Komisja Europejska) 
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