
  
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 22 września 2021 r. 
 

 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Przepisy UE dotyczące opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej – 
Dyrektywa 2003/96/WE – restrukturyzacja unijnego systemu opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej 
 

Dyrektywa ustanawia przepisy Unii Europejskiej dotyczące podatków w zakresie energii 
elektrycznej, wszystkich paliw silnikowych i większości paliw do ogrzewania. Ma to na celu 
zapewnienie, by jednolity rynek energetyczny UE działał sprawnie, oraz uniknięcie wszelkich 
zakłóceń handlu i konkurencji, które mogłyby wynikać z dużych różnic pomiędzy krajowymi 
systemami podatkowymi. Przepisy te przyczyniają się do wypełniania ogólnych celów traktatu, 
takich jak przejście na konkurencyjną, niskoemisyjną i wydajną energetycznie gospodarkę. 

Produkty energetyczne podlegają opodatkowaniu, tylko jeśli są stosowane jako paliwo 
silnikowe lub do ogrzewania. Niniejszy akt wprowadza minimalne poziomy opodatkowania dla 
paliw silnikowych i paliw do ogrzewania oraz energii elektrycznej z zastosowaniem od 1 
stycznia 2004 r.  

Produkty energetyczne stosowane do ogrzewania, w rolnictwie, silnikach stacjonarnych, 
maszynach używanych w budownictwie oraz publicznych robotach budowlanych mogą być 
opodatkowane na niższym poziomie niż paliwo samochodowe. Rządy krajów mogą stosować 
niższą stawkę cła na oleje napędowe wykorzystywane do celów handlowych (stosowane przez 
przewoźników drogowych lub do transportu pasażerów) niż na oleje napędowe 
wykorzystywane do celów niehandlowych.  

Niniejsza dyrektywa zezwala na zwolnienia i obniżki podatkowe, zwłaszcza ze względów 
ochrony środowiska i polityki zdrowotnej. Władze krajowe mogą zwolnić z opodatkowania 
odnawialne źródła energii, takie jak biopaliwa lub paliwa i energię elektryczną wykorzystywane 
do transportu towarów i pasażerów pociągiem, metrem, tramwajem lub trolejbusem.  

Niniejszy akt przewiduje ograniczenia podatkowe dla zakładów energochłonnych, które 
włożyły najwięcej pracy w ograniczenie zużycia energii. Kraje UE mające trudności z 
wdrożeniem nowych środków otrzymały przejściowe szczególne uzgodnienia przed 
zastosowaniem nowego prawa (Belgia, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, 
Luksemburg, Holandia, Austria i Portugalia). Podobne czasowe zwolnienia i okresy 
przejściowe zostały udzielone krajom, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.  

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do niektórych sektorów energochłonnych (np. do 
metalurgii) i do produktów energetycznych o podwójnym zastosowaniu, tzn. stosowanych 
zarówno do ogrzewania, jak i w innym celu (np. do wytwarzania określonych substancji 
chemicznych).  
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0096-20180915


 
1. Konsultacje dyrektywy 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów 

ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej 
 
Konsultacje publiczne przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej – wniosek w sprawie zmiany Dyrektywy Rady 
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych 
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
elektrycznej – Etap legislacyjny – Przyjęcie przez Komisję. Ostateczny termin na przesłanie 
opinii to 20 września 2021 r. Krótki termin konsultacji wynika z harmonogramu prac nad 
stanowiskiem Rządu, który przewiduje ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy 
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395). 
 

Dyrektywa ustanawia przepisy Unii Europejskiej dotyczące podatków w zakresie energii 
elektrycznej, wszystkich paliw silnikowych i większości paliw do ogrzewania. Ma to na celu 
zapewnienie, by jednolity rynek energetyczny UE działał sprawnie, oraz uniknięcie wszelkich 
zakłóceń handlu i konkurencji, które mogłyby wynikać z dużych różnic pomiędzy krajowymi 
systemami podatkowymi. Przepisy te przyczyniają się do wypełniania ogólnych celów traktatu, 
takich jak przejście na konkurencyjną, niskoemisyjną i wydajną energetycznie gospodarkę. 

Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej jest w dziedzinie polityki 
klimatycznej i energetycznej niezwykle ważne. Zharmonizowane przepisy ustanowione 
dyrektywą 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych 
i energii elektrycznej („dyrektywa w sprawie opodatkowania energii” lub „dyrektywa ETD”) mają 
na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Od czasu przyjęcia dyrektywy ETD ramy polityki klimatycznej i energetycznej uległy jednak 
radykalnej zmianie, a dyrektywa przestała odpowiadać obecnym politykom UE. Ponadto 
dyrektywa w sprawie opodatkowania energii nie zapewnia już właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

Niniejszy wniosek dotyczący przekształcenia jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu 
i pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55”, ponieważ koncentruje się na kwestiach 
środowiskowych i klimatycznych, aby wesprzeć zobowiązanie Komisji do stawienia czoła 
wyzwaniom związanym ze środowiskiem i do osiągnięcia wewnętrznych celów UE w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-dyrektywy-2003-96-we-w-sprawie-restrukturyzacji-
unijnych-przepisow-ramowych-dotyczacych-opodatkowania-produktow-energetycznych-i-
energii-elektrycznej/ 
 
2. Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, 

etykietowania i pakowania chemikaliów 
 
Konsultacje publiczne przepisów prawa UE  dotyczących prawodawstwa UE dotyczącego 
klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów – w oparciu o 
analizę Rozporządzenia NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin (the CLP Regulation) – II Etap legislacyjny – Konsultacje publiczne. 
Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego 
przez KE to 15 listopada 2021 r. 
 

W kontekście realizacji Zielonego Ładu w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważoności określono szereg działań, które wymagają ukierunkowanego przeglądu 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i 

https://pracodawcy.pl/konsultacje-dyrektywy-2003-96-we-w-sprawie-restrukturyzacji-unijnych-przepisow-ramowych-dotyczacych-opodatkowania-produktow-energetycznych-i-energii-elektrycznej/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-dyrektywy-2003-96-we-w-sprawie-restrukturyzacji-unijnych-przepisow-ramowych-dotyczacych-opodatkowania-produktow-energetycznych-i-energii-elektrycznej/
https://pracodawcy.pl/konsultacje-dyrektywy-2003-96-we-w-sprawie-restrukturyzacji-unijnych-przepisow-ramowych-dotyczacych-opodatkowania-produktow-energetycznych-i-energii-elektrycznej/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN


mieszanin. W ocenie skutków przeanalizowane zostaną różne warianty nowelizacji, a na 
podstawie wyników tej oceny Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany 
zarówno części normatywnej tego rozporządzenia, jak i załączników do niego. 
Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych zainteresowanych stron i obywateli na temat 
przeglądu rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin). Przegląd rozporządzenia CLP 
zapowiedziano w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności przyjętej 14 
października 2020 r. Celem tego ukierunkowanego przeglądu jest poprawa bezpiecznego 
stosowania chemikaliów w UE oraz uproszczenie obowiązujących przepisów dotyczących 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/przeglad-prawodawstwa-ue-dotyczacego-klasyfikacji-pod-
wzgledem-zagrozen-etykietowania-i-pakowania-chemikaliow/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Seminarium: Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe 

wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym, 27.09.2021 r. 
 

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na 
seminarium „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania 
kruszyw w Zagłębiu Miedziowym”, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. w godz. 
10:00-13:00 w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48). 

Trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem, bycie „dobrym sąsiadem” to od lat 
sposób działania KGHM. Ścisła współpraca biznesu z lokalnymi samorządami skutkuje 
rozpoznaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz wsparciem w wybranych obszarach. Nowa 
polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zasady zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka o 
obiegu zamkniętym stanowią poważne wyzwanie organizacyjne, technologiczne i społeczne 
dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Wychodząc temu naprzeciw 
chcemy Państwu dostarczyć wiedzy dotyczącej tych procesów. 

Konferencja zostanie zorganizowana w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa oraz uwzględnieniem regulacji dot. procesu szczepienia przeciwko 
Covid-19, jedną ze szczepionek dopuszczoną do obrotu w UE. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/seminarium-polityka-klimatyczna-aspekty-ekonomiczne-i-
srodowiskowe-wykorzystywania-kruszyw-w-zaglebiu-miedziowym-27-09-2021/ 
 
2. Szkolenie/staż 23.09.2021 – PAIH S.A. w zakresie obsługi inwestorów dla JST i MSP 
 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje w dniu 23 września 2021 r. bezpłatny 
staż/szkolenie online (w programie Zoom) w zakresie obsługi inwestorów.  

Głównym celem stażu jest przekazanie uczestnikom standardów PAIH S.A. w zakresie obsługi 
inwestorów, budowy oferty inwestycyjnej, generatora ofert, podnoszenia atrakcyjności miejsca 
itp., a także informacji dot. nowych specjalizacji Agencji związanych z internacjonalizacją 
polskich przedsiębiorstw. 

Program szkolenia dedykowanego dla JST obejmuje zakres: obsługi inwestorów, budowy 
oferty inwestycyjnej, generatora ofert, podnoszenia atrakcyjności miejsca itp., a także 
informacji dot. nowych specjalizacji Agencji związanych z internacjonalizacją polskich 
przedsiębiorstw. 
 

https://pracodawcy.pl/przeglad-prawodawstwa-ue-dotyczacego-klasyfikacji-pod-wzgledem-zagrozen-etykietowania-i-pakowania-chemikaliow/
https://pracodawcy.pl/przeglad-prawodawstwa-ue-dotyczacego-klasyfikacji-pod-wzgledem-zagrozen-etykietowania-i-pakowania-chemikaliow/
https://pracodawcy.pl/seminarium-polityka-klimatyczna-aspekty-ekonomiczne-i-srodowiskowe-wykorzystywania-kruszyw-w-zaglebiu-miedziowym-27-09-2021/
https://pracodawcy.pl/seminarium-polityka-klimatyczna-aspekty-ekonomiczne-i-srodowiskowe-wykorzystywania-kruszyw-w-zaglebiu-miedziowym-27-09-2021/


Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/szkolenie-staz-23-09-2021-paih-s-a-w-
zakresie-obslugi-inwestorow-dla-jst-i-msp/ 
 
3. EU-OSHA I CIOP: BEZPŁATNA KONFERENCJA ONLINE STRES CYFROWY – 

29.09.2021 
 

Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (EU-OSHA) oraz Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) organizują w dniu 29 września 2021 
r. w odz. 11:00-14:00 bezpłatną konferencję online (w programie Zoom) dotyczącą stresu 
cyfrowego. 

Konferencja skierowana jest do osób pracujących zdalnie oraz działów zarządzania zasobami 
ludzkimi i specjalistów bhp 

Program:  

 Czym jest stres cyfrowy?  

 Zdrowie psychiczne pracowników pracujących zdalnie 

 Wellbeing w cyfrowym świecie 

 Równowaga cyfrowa – jak radzić sobie z napięciem i przeciążeniem informacyjnym 

 Dobre praktyki stosowane przez firmy 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/eu-osha-i-ciop-bezplatna-konferencja-
online-stres-cyfrowy-29-09-20/ 
 
4. KRK 2050 – debaty – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do wysłuchania serii debat dotyczących 
Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Pierwszym etapem prac nad KRK 2050 będą wysłuchania 
publiczne przeprowadzone na przełomie września i października 2021 r. 

KRK 2050 ma stać się swoistą drogą strategicznych wyborów, co do dalszej drogi rozwoju 
kraju. Ma być także odzwierciedleniem aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców 
Polski, zwłaszcza osób młodych. Dlatego w prace chcemy zaangażować jak najwięcej osób. 
Każda opinia jest dla nas ważna 

Transmisje można śledzić na kanałach YouTube i Facebook. 

Harmonogram spotkań – w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 – w formacie 
debata plus wysłuchania, jest następujący: 

23 i 24 września – Społeczeństwo i jakość życia  

1 października – Transformacja gospodarki  

8 października – Środowisko i zielona transformacja  

15 października – Nowe technologie  
 
Link: https://pracodawcy.pl/krk-2050-debaty-ministerstwo-funduszy-i-polityki-regionalnej/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Ministerstwo Finansów, KGHM Polska Miedź S.A., 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy 
(EU-OSHA), Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP), 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

https://pracodawcy.pl/szkolenie-staz-23-09-2021-paih-s-a-w-zakresie-obslugi-inwestorow-dla-jst-i-msp/
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https://pracodawcy.pl/krk-2050-debaty-ministerstwo-funduszy-i-polityki-regionalnej/

