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Wspólna debata – pakiet energetyczny 
Na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie Parlament przeprowadzi wspólną debatę i głosowanie końcowe nad 
wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi przeglądu dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i energii 
ze źródeł odnawialnych oraz przyjmie nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną. Komisja 
wydała te wnioski w dniu 30 listopada 2016 r. Rada i Parlament przygotowały swoje stanowiska negocjacyjne w 
2017 r. i rozpoczęły intensywne rozmowy trójstronne, które trwały pięć miesięcy i zaowocowały zawarciem w 
czerwcu 2018 r. trzech wstępnych porozumień. 

Wnioski Komisji Europejskiej 
Efektywność energetyczna 
Komisja proponuje dostosowanie obowiązującej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej do ram 
polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 r. w drodze ustanowienia wiążącego celu UE, który zakłada 
poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 30 % do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 2007 r.) 
i ma zostać osiągnięty za pośrednictwem orientacyjnych celów krajowych na lata 2021–2030. 

Promowanie energii ze źródeł odnawialnych 
Drugi wniosek Komisji dostosowuje obowiązującą dyrektywę w sprawie energii ze źródeł odnawialnych do 
ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii do 2030 r. w drodze ustanowienia wiążącego celu UE, który 
zakłada co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2030 r. i 
ma zostać osiągnięty za pośrednictwem orientacyjnych celów krajowych na lata 2021–2030. Wniosek 
zawiera również przepisy mające na celu wzmocnienie zrównoważonego charakteru biopaliw i kryteriów 
ograniczania związanych z ich stosowaniem emisji. 

Zarządzanie unią energetyczną 
We wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną zobowiązano 
państwa członkowskie do opracowania zintegrowanych planów w zakresie energii i klimatu na lata 2021–
2030 (i kolejne dekady). Komisja dokona przeglądu projektów planów. Państwa członkowskie będą 
wydawały co dwa lata sprawozdania z postępów, a zintegrowane plany uproszczą proces monitorowania i 
wymogi dotyczące sprawozdawczości.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Na posiedzeniu plenarnym w styczniu 2018 r. Parlament zaproponował szereg poprawek do wniosków 
ustawodawczych w sprawie efektywności energetycznej, promowania energii ze źródeł odnawialnych, a 
także zarządzania unią energetyczną. Parlament zaproponował zwiększenie wiążących celów UE do 40 % 
poprawy efektywności energetycznej i 35 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii do 
2030 r. (12 % w sektorze transportu). Oba te cele ogólnounijne byłyby realizowane za pomocą wiążących 
celów krajowych. Wydawane co pięć lat krajowe plany w zakresie energii i klimatu obejmowałyby 
perspektywę długoterminową oraz działania służące ograniczeniu ubóstwa energetycznego. 

Wynik negocjacji 
W czerwcu 2018 r. po pięciu miesiącach rozmów trójstronnych osiągnięto wstępne porozumienia w sprawie 
wszystkich trzech wniosków. Współprawodawcy uzgodnili wiążący cel UE na poziomie 32 % udziału energii 
ze źródeł odnawialnych do roku 2030 oraz orientacyjny cel UE na poziomie 32,5 % poprawy efektywności 
energetycznej do 2030 r. Oba zostaną wzmocnione orientacyjnymi wkładami krajowymi ze względu na 
silny sprzeciw niektórych państw członkowskich wobec wiążących celów krajowych. Obie dyrektywy 
zawierają klauzule przeglądowe, umożliwiające Komisji przyjmowanie nowych wniosków począwszy od 
2023 r. W rozporządzeniu dotyczącym zarządzania przewiduje się 10-letnie plany w zakresie energii i 
klimatu obejmujące strategie długoterminowe i działania służące ograniczeniu ubóstwa energetycznego. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2018-0010
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Wstępne porozumienia zostały zatwierdzone przez COREPER w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz przez odnośne 
komisje parlamentarne w dniu 9 lipca 2018 r. 

Wstępne porozumienia: 2017/0376(COD), komisja 
przedmiotowo właściwa: ITRE, sprawozdawca: Miroslav Poche 
(S&D, Republika Czeska); 2016/0382(COD), José Blanco López, 
(S&D, Hiszpania); 2016/0375(COD), ITRE/ENVI, Jakop Dalunde 
(Verts/ALE, Szwecja) i Michèle Rivasi, (Verts/ALE, Francja).  
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