
 
 
Monitoring działań w UE (legislacja, publikacje) – 20 grudnia 2022 r. 
 

 Informacje generalne o prawie UE – akty prawne i dokumenty strategiczne 
 
Zużycie energii: Ramy etykietowania – Rozporządzenie (UE) nr 2017/1369 w sprawie 
etykietowania energetycznego 
 

Rozporządzenie określa podstawę etykietowania produktów związanych z energią, 
dostarczając standardowych informacji na temat efektywności energetycznej, a także zużycia 
energii i innych zasobów, aby pomóc konsumentom w podejmowaniu decyzji o zakupie. Nie 
obejmuje ono produktów używanych, chyba że są one importowane spoza UE, ani środków 
transportu. Rozporządzenie uchyla dyrektywę 2010/30/UE. 

Wszystkie produkty związane z energią będą miały etykiety w nowej, zaktualizowanej i 
jaśniejszej skali od A (najbardziej wydajne) do G (najmniej wydajne). System ten zastąpi 
poprzedni system etykiet A+++ do G, który jest mniej efektywny ze względu na rozwój bardziej 
energooszczędnych produktów. Istnieje również wymóg karty informacyjnej produktu. 
Etykiety, które były już w użytku przed 1 sierpnia 2017 r., zostaną poddane zmianie skali przez 
Komisję Europejską, tj. ponownie skalibrowane w celu zapewnienia zgodności z nowym 
rozporządzeniem.  

Komisja przyjmuje oddzielny akt delegowany dla każdej grupy produktów w celu uzupełnienia 
rozporządzenia. Ustanawia ona szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania 
określonych grup produktów w przypadku gdy: 

 grupa produktów ma znaczny potencjał w zakresie oszczędzania energii; 

 w ramach grupy produktów modele równoważne mają znacząco różne poziomy 
wydajności; 

 nie ma znaczącego negatywnego wpływu pod względem przystępności cenowej lub 
ogólnych kosztów danej grupy produktów. 

Akty delegowane dotyczące poszczególnych grup produktów określają między innymi: 

 określoną grupę produktów, która ma zostać objęta szczegółowymi wymaganiami 
dotyczącymi etykietowania; 

 projekt i treść etykiety, w tym skalę pokazującą zużycie energii w skali od A do G, która 
powinna mieć jednolity wzór w różnych grupach produktów; 

 inne informacje podkreślające efektywność energetyczną produktu; 

 w stosownych przypadkach odniesienie na etykiecie umożliwiające zidentyfikowanie 
produktów, które są inteligentne pod względem energii, to znaczy są zdolne do 
automatycznej zmiany i optymalizacji swoich wzorców zużycia energii; 

 metody pomiarowe i obliczeniowe, które należy stosować do ustalenia informacji 
zawartych na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu, w tym definicję wskaźnika 
efektywności energetycznej (EEI); 

 datę przeprowadzenia oceny i ewentualnej zmiany aktu delegowanego; 

 różnice osiągów energetycznych w różnych regionach klimatycznych. 

Dostawca i sprzedawca mają obowiązek: 



 podawać klasę efektywności energetycznej produktu oraz zakres klas efektywności 
dostępnych na etykiecie; 

 współpracować z organami nadzoru rynku i podejmować niezwłoczne działania w celu 
naprawienia każdego przypadku niezgodności z wymogami; 

 w odniesieniu do produktów objętych aktami delegowanymi – nie opatrywać ich innymi 
informacjami mogącymi wprowadzać klientów w błąd w zakresie zużycia energii; 

 w odniesieniu do produktów nieobjętych aktami delegowanymi lub niezwiązanych z 
energią – nie dostarcza dla nich etykiet naśladujących etykiety określone w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Sprzedawcy, w tym sprzedawcy internetowi, muszą eksponować etykietę dostarczoną przez 
dostawcę i udostępniać klientom kartę informacyjną produktu w punkcie sprzedaży. 

Komisja utworzy bazę danych rejestracji produktów w celu: 

 wspierania organów nadzoru rynku w wykonywaniu ich zadań, w tym w egzekwowaniu 
przepisów; 

 dostarczania społeczeństwu informacji o produktach, ich etykietach efektywności 
energetycznej i kartach informacyjnych produktów; 

 dostarczania Komisji aktualnych informacji na temat efektywności energetycznej w celu 
dokonania przeglądu etykiet efektywności energetycznej. 

Baza danych umożliwi społeczeństwu wgląd w etykiety i karty informacyjne produktów, 
ułatwiając porównywanie efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego. 

Rozporządzenie nakłada również na producentów obowiązek informowania konsumentów o 
tym, czy aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania układowego (oprogramowania 
wbudowanego w sprzęt i służącego jako interfejs między tym sprzętem a systemem 
operacyjnym, np. na smartfonie lub komputerze) mogą zmniejszyć efektywność energetyczną 
produktu. Zakazuje ono stosowania „urządzeń obniżających sprawność”, które zmieniają 
właściwości użytkowe wyrobu w warunkach testowych. 

Do 2 sierpnia 2025 r. Komisja oceni wdrożenie niniejszego rozporządzenia i przedstawi 
sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1369-20210501 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Akt o rynkach cyfrowych – przepisy wykonawcze 
 
Ostatnia faza konsultacji przepisów dot. konkurencji – w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych 
i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 
i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych) – projekt rozporządzenia wykonawczego w 
sprawie szczegółowych zasad prowadzenia niektórych postępowań przez Komisję zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 – Etap legislacyjny – 
Projekt aktu prawnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2023 r. 
 

Akt o rynkach cyfrowych upoważnia Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych 
określających szczegółowe rozwiązania w kwestiach wymienionych w art. 46 aktu. Komisja 
zamierza przyjąć rozporządzenie wykonawcze, w którym ustanowi przepisy dotyczące 
aspektów proceduralnych w odniesieniu do niektórych praktycznych ustaleń przewidzianych 
w art. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1369-20210501


Rozporządzenie (UE) 2022/1925 upoważnia Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych 
ustanawiających szczegółowe ustalenia dotyczące stosowania niektórych aspektów tej 
regulacji. Zgodnie z zasadą dobrej administracji i zasadą pewności prawa konieczne jest 
ustanowienie zasad dotyczących w szczególności zawiadomień, wniosków, sprawozdań i 
innych informacji. Konieczne jest również zastosowanie zasady dotyczącej wykonywania 
prawa do bycia wysłuchanym oraz prawo dostępu do akt przez adresatów wstępnych ustaleń 
Komisji. 

Przedsiębiorstwo lub stowarzyszenie przedsiębiorstw, które Komisja powiadomiła o swoich 
wstępnych ustaleniach, powinny mieć prawo do przedstawienia swojej opinii na piśmie w 
terminie, który powinien zostać wyznaczony w celu pogodzenia wydajności i skuteczności 
procedury, z jednej strony, oraz możliwość skorzystania z prawa do bycia wysłuchanym, z 
drugiej strony. Adresat wstępnych ustaleń powinien mieć prawo do przedstawienia w sposób 
zwięzły istotnych faktów i dowodów. Adresat powinien zawsze uzyskać od Komisji nie-poufne 
wersje wszystkich dokumentów wymienionych we wstępnych ustaleniach, tj Komisja powinna 
mieć możliwość decydowania w poszczególnych przypadkach o właściwych środkach 
procedury dostępu do dalszych informacji w aktach. 

Komisja powinna przed udostępnieniem tych informacji adresatowi, ocenić w odniesieniu do 
każdego dokumentu z osobna, czy z uwagi na skuteczne wykonywania prawa do bycia 
wysłuchanym, potrzeba ujawnienia jest większa niż szkoda osób trzecich, które mogą wynikać 
z ujawnienia. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/akt-o-rynkach-cyfrowych-przepisy-wykonawcze/ 
 
2. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie - ocena 
 
Konsultacje publiczne przepisów dotyczących edukacji i kształcenia (europejskie ramy 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie) – zgodnie z założeniami Europejskich ram 
kwalifikacji (ERK) oraz Zaleceniami Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – I/ II Etap legislacyjny – Zaproszenie do zgłaszania 
uwag/Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii: I etap –11 stycznia 2023; 
wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE: II etap – 22 marca 2023 r. 
 

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie ma na celu poprawę przejrzystości, porównywalności i możliwości 
przenoszenia kwalifikacji. W dokumencie zachęca się Komisję, by we współpracy z państwami 
UE i po konsultacji z zainteresowanymi stronami zbadała i oceniła działania podjęte w 
odpowiedzi na to zalecenie oraz by do 2022 r. przedłożyła Radzie sprawozdanie na temat 
zdobytych doświadczeń i skutków na przyszłość. 

Europejskie ramy kwalifikacji (ERK) to liczące osiem poziomów ramy dla wszystkich rodzajów 
i poziomów kwalifikacji. Służą one do przekładania krajowych ram lub systemów kwalifikacji 
danego kraju na ramy lub systemy innego kraju. Wprowadzono je zaleceniem Rady z 2008 r. 
i zmieniono w 2017 r. Obecna ocena dotyczy zmienionego w 2017 r. zalecenia Rady w sprawie 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

Europejskie ramy kwalifikacji mają na celu zwiększenie przejrzystości, porównywalności i 
możliwości przenoszenia kwalifikacji oraz wspieranie uczenia się przez całe życie. Zwiększają 
również zdolność do zatrudnienia, mobilność i integrację społeczną pracowników i osób 
uczących się oraz modernizację systemów kształcenia i szkolenia. 

W zaleceniu wzmocniono rolę europejskich ram kwalifikacji, wzywając państwa członkowskie 
do odniesienia do nich swoich krajowych ram lub systemów kwalifikacji lub do aktualizacji 
odniesienia. Określono w nim wspólne zasady związane z zapewnianiem jakości i 
dostarczaniem informacji na temat kwalifikacji. W zaleceniu wzmocniono rolę grupy doradczej 
ds. europejskich ram kwalifikacji jako forum dyskusji na temat odniesień, wzajemnego uczenia 

https://pracodawcy.pl/akt-o-rynkach-cyfrowych-przepisy-wykonawcze/


się i wymiany praktyk, przy wsparciu Komisji, Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (Cedefop) i Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF). 

Zalecenie Rady nadal przyczynia się do zwiększania przejrzystości i porównywalności 
kwalifikacji, zgodnie z założeniami europejskiego programu na rzecz umiejętności z 2016 r. i 
zasadami 1 i 4 Europejskiego filaru praw socjalnych. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/europejskie-ramy-kwalifikacji-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-
ocena/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Informacja o zatwierdzeniu programu FERS przez Komisję Europejską 
 

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla 
Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027. Decyzja KE kończy okres pracy nad 
programem i otwiera nowy rozdział związany z jego wdrażaniem. FERS stanowi kolejny etap 
do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. 

W załączeniu znajduje się program zaakceptowany przez KE, który dostępny jest także na 
stronie https://www.power.gov.pl/media/112736/Program_FERS.docx 

W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na 
rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia 
opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, 
rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. 

Cele Programu 

 wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na 
rozpoczęcie własne działalności gospodarczej   

 rozwój potencjału instytucji i służb rynku pracy 

 wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach 
kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

 poprawa jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej 

 wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, w tym kompetencji cyfrowych osób 
dorosłych 

 wsparcie systemu szkolnictwa wyższego, w tym w dostosowaniu oferty do wyzwań 
związanych z cyfrową i zieloną transformacją 

 wspieranie instytucji odpowiedzialnych za integrację społeczno-zawodową migrantów 

 rozwój potencjału instytucji działających w sferze integracji społecznej, usług 
społecznych i ekonomii społecznej 

 rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi m.in. poprzez tworzenie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 i podnoszenie kompetencji kadr w tym obszarze 

 zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami 

 wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, 
pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia 

 budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego 

 rozwój innowacji społecznych i upowszechnianie przetestowanych rozwiązań. 

Program kierowany jest przede wszystkim do: 

 jednostek samorządu terytorialnego (jst) 

https://pracodawcy.pl/europejskie-ramy-kwalifikacji-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-ocena/
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 osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin 

 rodziców dzieci do lat 3 

 organizacji  pozarządowych 

 przedsiębiorców i pracodawców 

 partnerów społecznych 

 organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

 podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 

 nauczycieli i organów prowadzących szkoły 

 uczelni, 

 jednostek naukowych 

 lekarzy, pielęgniarek i innych kadr systemu ochrony zdrowia 

 podmiotów systemu ochrony zdrowia. 

Zakładana forma wsparcia 

 dotacje 

 instrumenty finansowe. 

Planowany budżet całego Programu: 21,7 mld zł. Wkład UE: 18 mld zł 
 
Link: https://pracodawcy.pl/informacja-o-zatwierdzeniu-programu-fers-przez-komisje-
europejska/ 
 
2. Skorzystaj z finansowania!!! - przegląd programów dot. wdrożenia rozwiązań cyfrowych w 

UE 
 

Partner technologiczny Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC 
kolejny raz zebrał informacje dot. możliwości finansowania na wdrożenie rozwiązań cyfrowych 
(m.in. SMART4ALL- CTT; (Program Business Application) Innowacje wsparte technologiami i 
danymi satelitarnymi - Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi; Łącząc Europę - 
transport). 

SMART4ALL to europejska inicjatywa finansująca transgraniczne eksperymenty w zakresie 
transferu technologii pomiędzy naukowcami a podmiotami przemysłowymi. Eksperymenty 
powinny być związane z wykorzystaniem obliczeń niskoenergetycznych (CLEC) dla systemów 
cyberfizycznych (CPS) i Internetu Rzeczy (IoT) w różnych obszarach zastosowań. 
SMART4ALL ma na celu przyspieszenie rozwoju innowacyjnych projektów zorientowanych na 
wytworzenie w jego ramach produktu i oferowanie wskazówek dotyczących udanej 
komercjalizacji tego typu rozwiązań. Obszary zastosowania: cyfrowy transport, cyfrowe 
rolnictwo, cyfrowe środowisko. 

Celem Programu Business Application jest umożliwienie budowania rozwiązań, produktów i 
serwisów na bazie co najmniej jednej technologii satelitarnej tj.: nawigacji i/lub komunikacji 
satelitarnej lub satelitarnych danych obrazowych i/lub danych pogodowych dostarczanych 
przez satelity. Dostarczane dane opracowane w ramach Programu Obserwacji Ziemi 
Copernicus, czy Systemu Nawigacji Satelitarnej Galileo mogą być wykorzystywane do 
tworzenia nowych serwisów w sektorach tj.: Przemysł 4.0, ICT, IoT, transport, logistyka, 
medycyna, energetyka itp. Konkurs jest realizowany w ramach środków Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. 

„Łącząc Europę” to unijny instrument finansowania, którego celem jest wspieranie wzrostu 
gospodarczego, miejsc pracy i konkurencyjności dzięki ukierunkowanym inwestycjom na 
poziomie europejskim. Program finansuje rozwój wysoce efektywnych, zrównoważonych i w 

https://pracodawcy.pl/informacja-o-zatwierdzeniu-programu-fers-przez-komisje-europejska/
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pełni ze sobą połączonych transeuropejskich sieci w obszarach transportu, energii i usług 
cyfrowych. Inwestycje realizowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” pozwalają 
uzupełnić brakujące połączenia w europejskiej infrastrukturze energetycznej, transportowej i 
cyfrowej. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/skorzystaj-z-finansowania-przeglad-programow-dot-wdrozenia-
rozwiazan-cyfrowych-w-ue-3/ 
 
3. Dzień Informacyjny Horyzont Europa 2023 
 

Nowy Rok to nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Dlatego już 12 stycznia 2023 r. Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR zaprasza na Dzień Informacyjny 
poświęcony konkursom i nowemu programowi pracy, na lata 2023-2024. Wydarzenie 
odbędzie się stacjonarnie, w hotelu Marriott w Warszawie, tak żeby umożliwić Państwu 
networking, jakże cenny element formowania konsorcjum projektowego. 

Podczas dnia informacyjnego dowiedzą się Państwo o nowościach w programie Horyzont 
Europa, będą mogli zapoznać się z historiami sukcesu naszych beneficjentów oraz spotkać 
się z naszymi ekspertami na dedykowanych sesjach tematycznych. Będziemy mówić m.in.  o 
tematach miejskich w Horyzoncie Europa, zagadnieniach dotyczących zdrowia, energii, 
klimatu, bezpieczeństwie i technologiach kosmicznych. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/dzien-informacyjny-horyzont-europa-2023/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Portal Funduszy Europejskich , Polski Klaster 
IoT i AI SINOTAIC, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w 
NCBR 
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