
www.prs.pl

SEMINARIUM:

FIT FOR 55 – Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego

Gdańsk 2022-02-10

Grzegorz Pettke  

Dyrektor Pionu Okrętowego PRS  

Panel I – Czy Unia Europejska 
i Międzynarodowa Organizacja Morska IMO 

mówią jednym głosem? – prelekcje

Polityka Zielonego Ładu 
Unii Europejskiej. 

Fit for 55 dla transportu morskiego.



www.prs.pl

Program wystąpienia 

1. Pakiet Fit for 55 - Gotowi na 55 
– jako część Zielonego Ładu EU

2. Pakiet Fit for 55 - opłaty, cele, zasady i środki wsparcia

3. FIT for 55 LEGISLACJA – propozycje zmian, dyrektyw 
i rozporządzeń EU

4. Podsumowanie
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Zielony Ład UE i FIT FOR 55

FIT FOR 55 – „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu 
klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej  

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet środków, tak aby dostosować politykę 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.

Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić,
by Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r.
i wprowadziła w życie tzw. Europejski Zielony Ład.

Przedstawione propozycje stanowią narzędzia prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych
w Europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji m.in. naszej gospodarki
i społeczeństwa zmierzającej do wg. założeń Komisji „sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej
przyszłości”.
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FIT FOR 55

• Pakiet „Gotowi na 55” to zestaw wzajemnie powiązanych rozwiązań, z których wszystkie służą
temu samemu celowi, jakim jest zapewnienie sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji
ekologicznej do roku 2030 r. i w latach kolejnych.

• W miarę możliwości zwiększa się poziom ambicji określony w obowiązujących już przepisach, 
a w razie potrzeby wprowadza się nowe wnioski. 

• Zasadniczo w ramach pakietu wzmacnia się osiem obowiązujących obecnie aktów prawnych
i wprowadza się pięć nowych inicjatyw obejmujących szereg obszarów polityki i sektorów 
gospodarki: 

• klimat, 

• energię i paliwa, 

• transport – w tym transport morski,

• budynki, 

• użytkowanie gruntów i 

• leśnictwo. 
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FIT FOR 55

Wybrana 
kombinacja 
środków z 
różnych dziedzin 
polityki stanowi 
zatem efekt 
starannego 
wyważenia 
ustalania opłat, 
celów, norm i 
środków 
wsparcia. 
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FIT for 55 LEGISLACJA 
FUEL EU MARITIME

Wniosek FuelEU Maritime dotyczący promowania zrównoważonych paliw morskich przyczyni się do stworzenia nowych
wymogów dla statków, niezależnie od ich bandery, wpływających do portów UE lub z nich wypływających, nakładając
maksymalny limit zawartości gazów cieplarnianych w zużywanej przez nie energii i stopniowo zaostrzając te limity.
Powstające przepisy mają stworzyć łańcuch wartości paliw odnawialnych i o niskiej zawartości węgla, zwiększać podaż
i wykorzystywać najbardziej obiecujące paliwa we wszystkich rodzajach transportu.

Pewność co do wyników w zakresie emisji w tych sektorach można uzyskać wyłącznie, upewniając się, że nowe paliwa
spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju dla odnawialnych źródeł energii. Komisja chce zachować ten związek i zapewnić
promowanie jedynie najczystszych zaawansowanych biopaliw i nowych e-paliw osiągających najlepsze wyniki w zakresie
redukcji emisji.

ROZPORZĄDZENIE WS. INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH (AFIR)

AFIR ma być w założeniu inicjatywą UE mającą zwiększyć wykorzystanie alternatywnych paliw w europejskich portach
morskich oraz żegludze morskiej przez zapewnienie dostępności i użyteczności gęstej, rozległej sieci infrastruktury paliw
alternatywnych w całej Unii Europejskiej.

Natomiast projekt tego rozporządzenia ws. TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) ma stanowić podstawę dla
szerokiego wdrożenia infrastruktury paliw alternatywnych, poprzez wskazanie konkretnych portów morskich objętych ww.
obowiązkami AFIR (w przypadku spełnienia określonym przesłanek zawartych w AFIR).
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FIT for 55 LEGISLACJA 
DYREKTYWA W SPRAWIE OPODATKOWANIA ENERGII

Uzupełnieniem tych środków jest zmieniona dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, która zwiększy atrakcyjność
zeromisyjnych paliw we wszystkich rodzajach transportu i zlikwiduje luki dotyczące paliw emitujących GHG.

W ramach przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii zaproponowano dostosowanie minimalnych stawek
podatkowych dla paliw opałowych i transportowych do celów UE w zakresie klimatu i środowiska przy jednoczesnym
łagodzeniu skutków społecznych. Nowe przepisy obejmą lotnictwo i transport morsk, oraz stworzą inne zachęty dla stosowania
paliw kopalnych, promując jednocześnie upowszechnianie zeroemisyjnych paliw.

SYSTEM HANDLU EMISJAMI ETS – tzw. Morski ETS

Aby zwiększyć znaczenie ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych w sektorze transportu, Komisja Europejska
proponuje stopniowe rozszerzenie obecnego unijnego systemu ETS - handlu uprawnieniami do emisji i objęcie nim sektora
morskiego w latach 2023–2025.

Ceny paliw

Komisja proponuje również promowanie stosowania zrównoważonych paliw w sektorach lotniczym i morskim, uzupełniając
system handlu emisjami ETS dla sektorów lotniczego i morskiego, który sprawia, że paliwa emitujące CO2 są droższe dla
dostawców.

DYREKTYWA WS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (RED 2,5)

Zaproponowana w projekcie dyrektywy zmiana limitu oznacza więc faktyczny wzrost udziału biopaliw zaawansowanych z
1,75% (zgodnie z REDII) na 2,2%.
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PODSUMOWANIE
• Popierając główny kierunek Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem wg. założeń

Komisji UE jest osiągniecie sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości trzeba zwrócić
uwagę na:

• zaproponowany przez Komisję UE tzw. pakiet „Fit for 55” to ogromna reforma, która wpływa na cały
europejski biznes, w tym na sektor transportu;

• kluczowe jest, aby polskie firmy żeglugowe pozostały konkurencyjne i mogły korzystać z unijnych
funduszy wspierających zieloną transformację np. poprzez dopłaty na odnowę floty;

• ponadto, nowe normy emisji CO2 dla statków – w tym dla statków istniejących oraz wymogi
dotyczące ograniczenia emisji, muszą być z jednej strony ambitne – na co jest olbrzymi nacisk
Komisji Europejskiej, ale jednocześnie realistyczne i możliwe do zrealizowania przez przemysł
okrętowy i państwa, takie jak Polska, które mają zupełnie inny punkt startowy niż stare państwa
UE.

• Przepisy UE będą uzupełnieniem przepisów IMO dotyczących redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Ze strategicznego punktu widzenia można zalecać, aby armatorzy zaczęli
planować swoje wysiłki dekarbonizacyjne biorąc pod uwagę nadchodzące przepisy zawarte
zarówno w pakiecie Fit for 55 UE, jak i wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2023 r. nowych
wymaganiach IMO w zakresie redukcji emisji GHG – o tym PRS informuje od paru lat
– Seminaria 2020/2021 r.

8



www.prs.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!  

E-mail:  g.pettke@prs.pl

Grzegorz Pettke


