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Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Europa jako pierwsza ogłosiła, że 

będzie kontynentem neutralnym dla 

klimatu do 2050 r., a teraz jako pierwsi 

przedstawiamy konkretny plan 

działania. Europa realizuje politykę 

przeciwdziałania zmianie klimatu 

poprzez innowacje, inwestycje i 

rekompensatę społeczną.



Etapy wdrażania Zielonego Ładu w obszarze klimatu

grudzień 

2019

czerwiec 

2021

lipiec 

2021

Europejski Zielony 

Ład

Europa będzie pierwszym 

neutralnym klimatycznie 

kontynentem

Prawo o klimacie

Prawne zobowiązanie do 

ograniczenia emisji o co 

najmniej 55% do 2030 r. i 

osiągniecia neutralności 

najpóźniej do 2050 r.

Fit for 55%

Reforma prawa UE 

umożliwiająca redukcję 

emisji gazów 

cieplarnianych o 55%

marzec

2022

RepowerEU

Ceny energii, 

bezpieczeństwo dostaw, 

uniezależnienie się od 

surowców energetycznych 

z Rosji



Kompleksowy i wzajemnie powiązany zbiór 
wniosków



Emisje z sektora transportu - UE



Emisje z sektora transportu - Polska





• Dotychczasowy ETS

• Redukcje emisji wyższe o 18 pp of (z -

43% do -61% do 2030 r.)

• Większy Fundusz Modernizacyjny

• Koniec darmowych uprawnień dla lotnictwa

• Przegląd Market Stability Reserve

• Włączenie transportu morskiego

• Nowy „mini-ETS”

• Opłaty za emisje z budynków i 

transportu drogowego od 2025 r.

• Ograniczenie emisji o 43% do 2030 r.

• Społeczny Fundusz Klimatyczny

System handlu uprawnieniami do emisji
(EU ETS)









Dyrektywa OZE





• Zmiana Dyrektywy o opodatkowaniu 

energii:

Podatki zachęcające do korzystania z 

czystej energii

• Nowy mechanizm dostosowywania cen 

na granicach z uwzględnieniem emisji 

CO2:

Opłata pobierana na granicy od 

importowanych wysokoemisyjnych towarów

Podatki i handel



• Wspólny wysiłek redukcyjny (ESR)

• Zwiększenie celu redukcyjnego dla budynków, 

transportu, rolnictwa i odpadów o 11 pp (z -29% na -

40% do 2030 r.)

• Sektory budynków i transportu pozostają częścią wspólnego 

wysiłku redukcyjnego, mimo objęcia ich systemem opłat za 

emisje

Wspólny wysiłek redukcyjny (ESR)



Nowe cele dla naszego naturalnego pochłaniacza dwutlenku 

węgla:

Stary cel Obecny pochłaniacz 

dwutlenku węgla

Nowy cel

! Zbyt niski

225 Mt 268 Mt 310 Mt

Użytkowanie gruntów i leśnictwo (LULUCF)

• Mocniejsze zachęty do 

rozwoju pochłaniania CO2

• Wiążące cele dot. 

zwiększenia pochłaniania w 

latach 2026 - 2030

• Uproszczenie reguł

• Neutralność sektorów 

użytkowania gruntów, 

leśnictwa i rolnictwa do 

2035 r.



• Nowy cel EE: 36% / 39%

• Indykatywne cele krajowe

• Obowiązek renowacji 3% 

powierzchni rocznie

• Wzmocnienie zasady pierwszeństwa 

dla efektywności energetycznej

• Ograniczenie ubóstwa 

energetycznego i wzmocnienie 

praw konsumentów

Zmiana Dyrektywy o efektywności energetycznej



Dziękuję
izabela.zygmunt@ec.europa.eu

Delivering the European Green Deal | European 
Commission (europa.eu)

mailto:izabela.zygmunt@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

