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Czysta energia w Unii Europejskiej
W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła pakiet dotyczący czystej energii, który zawiera osiem wniosków
ustawodawczych w sprawie wydajności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, rynku energii
elektrycznej oraz zarządzania. Podczas styczniowej sesji plenarnej Parlament będzie głosował nad
trzema sprawozdaniami dotyczącymi elementów tego pakietu: zmienionej dyrektywy o efektywności
energetycznej, przekształconej dyrektywy w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii oraz
nowego rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną. Celem głosowania jest uzyskanie mandatu
do negocjacji trójstronnych w sprawie wszystkich trzech wniosków.

Wnioski Komisji Europejskiej
Efektywność energetyczna
W dyrektywie o efektywności energetycznej z 2012 r. dąży się do osiągnięcia orientacyjnego celu 20 %
poprawy efektywności energetycznej w całej UE do 2020 r. W obecnym wniosku Komisja chce dostosować tę
dyrektywę do ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 przez wyznaczenie wiążącego celu UE
zakładającego 30 % poprawę efektywności energetycznej do 2030 r., która zostanie osiągnięta dzięki
wyznaczeniu orientacyjnych celów krajowych.
Promowanie energii ze źródeł odnawialnych
W dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych z 2009 r. dąży się do osiągnięcia wiążącego celu 20 %
udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w UE do 2020 r., za pomocą
zróżnicowanych, ale również wiążących celów krajowych. W nowym wniosku Komisja chce dostosować tę
dyrektywę do celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 przez wyznaczenie wiążącego celu
UE zakładającego 27 % udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w UE do 2030 r., co
miałoby zostać osiągnięte bez wyznaczania nowych wiążących celów krajowych. Wniosek Komisji zawiera
również przepisy mające na celu wzmocnienie zrównoważoności oraz kryteriów ograniczania emisji gazów
cieplarnianych dla biopaliw.
Zarządzanie unią energetyczną
We wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną państwa
członkowskie zobowiązuje się do opracowania zintegrowanych planów w zakresie energii i klimatu na lata
2021 – 2030 (i kolejne dekady). Projekty planów miałyby powstawać wcześniej i być poddawane przez Komisję
przeglądowi. Państwa członkowskie co dwa lata wydawałyby sprawozdania z postępów. Zintegrowane plany
pozwoliłyby usprawnić proces monitorowania oraz uprościć nowe i obowiązujące wymogi w zakresie
sprawozdawczości w dziedzinach energii i klimatu, tak aby zmniejszyć obciążenia administracyjne.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W dniu 28 listopada 2017 r. parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła
sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie efektywności energetycznej (2017/0376(COD)). Postuluje się w
nim zwiększenie do 40 % wiążącego celu UE dotyczącego poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. przez
wyznaczenie wiążących celów krajowych różnych w poszczególnych państwach członkowskich. Tego samego
dnia komisja ITRE przyjęła sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie promowania energii ze źródeł
odnawialnych (2016/0382(COD)). Proponuje się w nim zwiększenie do 35 % wiążącego celu UE w zakresie
udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. (12 % w sektorze transportu dla każdego państwa
członkowskiego) przez wyznaczenie zróżnicowanych, ale również wiążących celów krajowych. W dniu 7
grudnia komisje ITRE i ENVI przyjęły wspólne sprawozdanie na temat wniosku w sprawie zarządzania unią
energetyczną (2016/0375(COD)). Proponują w nim zwiększenie częstotliwości planów zintegrowanych,
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wprowadzenie wymogu uwzględniania w nich przepisów dotyczących ubóstwa energetycznego, planowanie
w dłuższej perspektywie czasowej (do 2050 r.), a także ułatwienie współpracy regionalnej w zakresie
infrastruktury energii odnawialnej.
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