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Transformacja energetyczna a unijne regulacje

• Spójność unijnych regulacji
polityka finansowa, fiskalna, zasady
pomocy państwa, polityka energetyczna,
środowiskowa, klimatyczna itd.
• Redukcja CO2, rozwój OZE i efektywność
energetyczna
cele klimatyczno-energetyczne coraz
bardziej obecne w zasadach finansowania
• Sektor ciepła i chłodu
jednym z głównych obszarów realizacji
celów UE

Transformacja energetyczna a unijne regulacje
środki instytucji publicznych
• Spójność unijnych regulacji
polityka finansowa, fiskalna, zasady
pomocy państwa, polityka energetyczna,
środowiskowa, klimatyczna itd.
• Redukcja CO2, rozwój OZE i efektywność
energetyczna
cele klimatyczno-energetyczne coraz
bardziej obecne w zasadach finansowania
• Sektor ciepła i chłodu
jednym z głównych obszarów realizacji
celów UE

Zrównoważone finansowanie UE nowym motorem transformacji

Zazielenienie sektora finansowego UE
Cel: przekierowanie inwestycji (publicznych i prywatnych)
w stronę zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej,

banki centralne

przekierowanie przepływów kapitału

banki komercyjne
giełdy papierów wartościowych
spółki giełdowe
firmy ubezpieczeniowe
doradcy inwestycyjni itd.

• 2018 – KE
przyjmuje Plan
zrównoważoneg
o finansowania

•

2019 – Komunikat KE •
w sprawie
sprawozdawczości
niefinansowej

2020 – wejście
w życie
taksonomii

•

2021 – wprowadzenie do
budżetu UE zasad:
minimum 30% na cele
klimatyczne oraz „nie
szkodzić” celom
klimatycznym

•

2022 – obowiązek
stosowania taksonomii
zrównoważonego
inwestowania

•

EBI wycofuje wsparcie dla
paliw kopalnych

•

Od 2022 – zazielenienie:
opodatkowania produktów
energetycznych, zasad pomocy
publicznej, prawa zamówień
publicznych, emisji obligacji itd.

Zrównoważone finansowanie UE nowym motorem transformacji

Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu

2% unijnego PKB - obecny poziom
inwestycji w transformację
energetyczną

środki instytucji publicznych
+

2,8% unijnego PKB (520-575 mld
euro rocznie) – niezbędne do
osiągnięcia neutralności
klimatycznej do 2050.

środki instytucji prywatnych

taksonomia
zrównoważonego
finansowania

Taksonomia zrównoważonego finansowania
Jednolity system klasyfikacji działalności gospodarczych
Cele taksonomii:

Zrównoważona działalność:

1. łagodzenie zmian klimatu

• spełnienia kryterium “nie szkodzić”

2. adaptacja do zmian klimatu
3. zrównoważone wykorzystanie i ochrona
zasobów wodnych i morskich
4. GOZ, zapobieganie powstawania odpadów
i recykling,
5. zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
6. ochrona i odbudowa bioróżnorodności
i ekosystemów

(do no significant harm) w obszarach wszystkich
6 celów oraz
• spełnienia kryterium znaczącej realizacji
co najmniej jednego z 6 celów.

Taksonomia zrównoważonego finansowania
Jednolity system klasyfikacji działalności gospodarczych
Kryteria:
• bazują na legislacji UE
• będą zmieniać się w następstwie kolejnych rewizji aktów prawnych

od lipca 2021

Pakiet legislacji UE „fit for 55%”
wyższe cele 2030
redukcje CO2, OZE, efektywność energetyczna
rewizja m.in. EED, RED, EPBD

taksonomia
zrównoważonego
finansowania

Taksonomia zrównoważonego finansowania
Kogo obejmuje i jakie nakłada obowiązki

• UE i państwa członkowskie
•

Wymogi dla uczestników rynku
finansowego i emitentów w
odniesieniu do produktów
finansowych lub obligacji
udostępnianych jako
zrównoważone środowiskowo.

• Uczestnicy rynków finansowych
świadczący produkty finansowe
•

•

•

Określenie czy działalności
gospodarcze wspierane w ramach
produktów finansowych są zgodne
z kryteriami zrównoważoności,
Jakie cele środowiskowe realizują
inwestycje wspierane w ramach
produktu finansowego?
Jaki jest udział procentowy
inwestycji zgodnych z taksonomią
w działalności uczestników rynków
finansowych?

• Duże przedsiębiorstwa objęte
obowiązkiem raportowania
niefinansowego
•

•

Wskazanie jaki udział
procentowy pochodzi z
produktów lub usług
związanych z działalnością
gospodarczą zgodną z
taksonomią.
Określenie w jakim stopniu
prowadzone inwestycje, a
także wydatki operacyjne są
zgodne z taksonomią.

Taksonomia zrównoważonego finansowania
Jak będzie działać

Taksonomia zrównoważonego finansowania
Sektor ciepła wg. taksonomii (łagodzenie zmian klimatu)
Pompy ciepła
ZNACZĄCA
REALIZACJA

elektryczne,
czynnik chłodniczy
GWP <675

Ciepło
odpadowe

Produkcja ciepła lub kogeneracja

•

• energia słoneczna
• geotermia, emisje w cyklu życia
<100 g CO2e/kWh
gazy i paliwa na bazie RES z wyłączeniem
biogazu i biopaliw, emisje w cyklu życia
<100 g CO2e/kWh
• biomasa (>2MW, minimum 80%
oszczędności emisji w porównaniu do
odpowiedników kopalnych, wg REDII/III*
• biogaz, biopaliwa, kryteria
zrównoważoności REDII/III*

Efektywne sieci ciepłownicze
spełniające kryteria efektywnych
systemów zgodnie z dyrektywą EED*,
lub modyfikacja do
niskotemperaturowych systemów
ciepłowniczych

Produkcja ciepła lub kogeneracja
POZIOM
ISTOTNIE’
(DNSH)

Geotermia, emisje bezpośrednie
<270 g CO2e/kWh
gazy i paliwa na bazie RES z wyłączeniem
biogazu i biopaliw, emisje bezpośrednie
<270 g CO2e/kWh
•

‘NIE SZKODZIĆ

•

* będą rewidowane w ramach pakietu „fit for 55%”

Finansowanie z budżetu UE

Budżet UE
2021-2027

1,8 bln €*

Zasada nie szkodzić celom klimatycznym
według kryteriów do no harm z rozporządzenia 2020/852
nt. taksonomii zrównoważonego finansowania (Art. 17)

minimu
m

30%
na
klimat

Kwalifikowanie projektów jako proklimatyczne
według rozporządzenia CPR
(wagi: 100%, 40% lub 0%)

Finansowanie z budżetu UE
Kwalifikowanie projektów jako proklimatyczne

100%

Ciepłownictwo

OZE

Efektywność energetyczna

• wysokosprawna kogeneracja

• inwestycje w OZE

• renowacja istniejących budynków,

emitująca <100 g CO2e/kWh w cyklu życia

• efektywne sieci ciepłownicze
spełniające kryteria dyrektywy EED lub gdy
prowadzi do niskotemperaturowych
systemów ciepłowniczych

(energetyka wiatrowa,
słoneczna, wodna, geotermalna,
biomasa – tylko spełniająca
kryterium co najmniej 80%
oszczędności emisji w
porównaniu do odpowiedników
kopalnych)

prowadząca do co najmniej średniego poziomu renowacji wg
zaleceń KE z 2019
(tj. 30-60% oszczędności energii pierwotnej)

• renowacja budynków publicznych,

prowadząca do co najmniej 30% redukcji emisji GHG

• projekty demonstracyjne
w przedsiębiorstwach

i działania wspierające zgodne z w/w kryteriami

40%

• pozostała kogeneracja
oraz sieci ciepłownicze
(niespełniające w/w kryteriów)

• biomasa

niespełniająca kryterium co
najmniej 80% oszczędności
emisji w porównaniu do
odpowiedników kopalnych

• pozostałe inwestycje w efektywność
energetyczną
(niespełniające w/w kryteriów)

• konstrukcja nowych budynków,
których zapotrzebowanie na energię pierwotną jest mniejsze o
co najmniej 20% niż normy budynków o niemal zerowym
zużyciu energii.

Podsumowanie

• Sektor ciepła i chłodu - jednym z głównych obszarów wyzwań.
• Zasady finansowania (środki publiczne i prywatne) - spójne z
celami Europejskiego Zielonego Ładu.
• Taksonomia „drogowskazem” które inwestycje są zielone - są one
najbardziej oczekiwane dla realizacji Europejskiego Zielonego
Ładu. Celem przekierowanie środków na zielone inwestycje.

Dziękuję za uwagę
contact@gatebrussels.eu

