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Ocena stanu unii energetycznej

STRESZCZENIE

Drugie sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat stanu unii energetycznej, wydane
w lutym 2017 r., przedstawia obraz znaczących postępów osiągniętych w ciągu zaledwie
dwóch lat od wprowadzenia strategii na rzecz unii energetycznej. Komisja przyjęła już
znaczną część nowych wniosków ustawodawczych. Większość z nich jest nadal
rozpatrywanych przez Parlament i Radę, chociaż w niektórych przypadkach dokonano
już uzgodnień międzyinstytucjonalnych. W roku 2017 w centrum uwagi znajdują się
negocjacje zmierzające do przyjęcia wielu już przedłożonych wniosków
ustawodawczych wraz z bardziej ograniczoną liczbą nowych inicjatyw.

UE i jej państwa członkowskie są na dobrej drodze do osiągnięcia celów pakietu
klimatyczno-energetycznego do roku 2020 pod względem promowania odnawialnych
źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Konieczne są dalsze działania ukierunkowane na osiągnięcie wyższych
celów określonych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Unia
energetyczna obejmuje szereg konkretnych działań mających na celu wdrożenie ram do
roku 2030, jednak główne instytucje unijne wykazują różny poziom ambicji w tych
dziedzinach.

W roku 2017 oczekuje się nowego pakietu ustawodawczego na rzecz mobilności
niskoemisyjnej, a także bieżących działań w wielu różnych dziedzinach związanych z
energetyką. Należą do nich środki służące poprawie infrastruktury elektroenergetycznej
i gazowej, wspieranie dyplomacji klimatycznej i energetycznej oraz rozwijanie badań i
innowacji w dziedzinie technologii energetycznych.
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Postępy w obszarze unii energetycznej
W dniu 1 lutego 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła drugie sprawozdanie na temat
stanu unii energetycznej, wraz ze zaktualizowanym planem działania zawierającym
najważniejsze działania i ich orientacyjne ramy czasowe. Przedstawiono kilka sprawozdań
towarzyszących z oceną postępów państw członkowskich UE w wypełnianiu zobowiązań
wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, w szczególności pod
względem promowania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności
energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020. Komisja przyjęła
większość wniosków ustawodawczych i działań o charakterze nieustawodawczym
dotyczących unii energetycznej w latach 2015 i 2016. W związku z tym w roku 2017 w
centrum uwagi znajdzie się wdrożenie unii energetycznej, jako że te wnioski
ustawodawcze są przedmiotem dyskusji i negocjacji pomiędzy głównymi instytucjami
unijnymi.

Komisja przyjęła strategię na rzecz unii energetycznej w lutym 2015 r. jako sposób na
zintegrowanie priorytetowych działań UE w dziedzinie energetyki, zmiany klimatu i
transportu. Pierwsza aktualizacja dotycząca stanu unii energetycznej miała miejsce w
listopadzie 2015 r., w chwili gdy większość wniosków ustawodawczych była jeszcze
opracowywana. Druga aktualizacja miała całkiem różny charakter i odbyła się już po
przyjęciu kilku pakietów wniosków ustawodawczych i inicjatyw nieustawodawczych.
Najnowszy pakiet na rzecz czystej energii, przedstawiony w dniu 30 listopada-2016 r.,
zawiera osiem wniosków ustawodawczych obejmujących różne środki dotyczące rynków
energii elektrycznej, promowania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności
energetycznej i zarządzania.

Strategia na rzecz unii energetycznej porusza kwestie zawarte w większości polityk UE o
znaczącym wymiarze energetycznym, w tym w polityce dotyczącej stosunków
zewnętrznych oraz polityce dotyczącej badań i innowacji. Strategia ta nie zastępuje
innych ram strategicznych, ale raczej stara się je wypełnić. Unia energetyczna ma
zapewnić spełnienie obowiązków UE wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego
do roku 2020, a także opracowanie zestawu konkretnych środków umożliwiających UE i
jej państwom członkowskim wywiązanie się ze zobowiązań podjętych w ramach polityki
klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Ramy te określają główne cele UE w zakresie
odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i emisji gazów cieplarnianych w
latach 2021-2030 i zostały zatwierdzone przez Radę Europejską w październiku 2014 r.

Odnawialne źródła energii a zmiana klimatu
Odnawialne źródła energii
UE promuje rozwijanie niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii i zachęca do ich
stosowania we wszystkich państwach członkowskich (zob. szczegółowa analiza Biura
Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) opublikowana w czerwcu 2016 r.). Pakiet
klimatyczno-energetyczny do roku 2020 zobowiązuje państwa członkowskie do
osiągnięcia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w
wysokości co najmniej 20 % do roku 2020. Środkami do osiągnięcia tego celu mają być
wiążące wkłady krajowe o zróżnicowanej wysokości (od 10% na Malcie do 49 % w
Szwecji), które w sumie przyczynią się do osiągnięcia celu w wysokości 20 %. Promowanie
odnawialnych źródeł energii w UE, w tym wielkość wkładów krajowych, reguluje
dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2nd-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2nd-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex1-2nd-report-state-energy-union_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_pl
https://ec.europa.eu/commission/publications/accompanying-reports_pl
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(2017)595876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583810/EPRS_IDA(2016)583810_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive


EPRS Ocena stanu unii energetycznej

Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów Strona 3 z 9

W sprawozdaniu w sprawie postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych
sporządzonym przez Komisję za rok 2017 zauważa się, że w latach 2013/2014 średni
udział odnawialnych źródeł energii wynosił 15,5 % i stale wzrastał (w roku 2015 jego
poziom oszacowano na 16,4 %), a więc UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia do roku
2020 ustanowionego celu w wysokości 20 %, przy czym wszystkie państwa członkowskie
z wyjątkiem jednego (Niderlandów) przekraczają poziom wymagany na podstawie kursu
orientacyjnego (określony w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii).
Wykorzystanie energii wiatrowej wzrosło w latach 2004-2015 czterokrotnie, nastąpił
znaczący wzrost stosowania energii słonecznej, której udział w całkowitej produkcji
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosi obecnie 12 %. Transport jest jedynym
sektorem, w którym UE osiąga gorsze wyniki: odnawialne źródła energii odpowiadają
jedynie za 6 % zużycia energii w transporcie, znacznie poniżej obowiązkowego celu w
wysokości 10 % ustanowionego w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Rysunek 1 – Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (%)

Źródło: Eurostat

W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja ogłosiła wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i jej dostosowania w dążeniu do
osiągnięcia celów określonych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku
2030, która obejmuje wiążący udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii
końcowej w UE w wysokości 27 % do roku 2030. Cel ten należy osiągnąć bez nakładania
na państwa członkowskie nowych wiążących celów krajowych. Jednym z głównych
mechanizmów umożliwiających Komisji monitorowanie i egzekwowanie realizacji celu
27 % będą znormalizowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu określone w
powiązanym wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania unią
energetyczną. Rada i Parlament omawiają obecnie zarówno zmienioną dyrektywę w
sprawie odnawialnych źródeł energii, jaki i nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania.
Parlament wyraził wcześniej swoje poparcie dla ustalenia wiążącego udziału energii ze
źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w wysokości 30 % do roku 2030, który
należy osiągnąć przy pomocy wiążących celów krajowych, w szczególności w swojej
rezolucji z dnia 15 grudnia 2015 r. „W kierunku europejskiej unii energetycznej”.

Zmiana klimatu
Kroki podejmowane w celu przeciwdziałanie zmianie klimatu są istotą strategii na rzecz
unii energetycznej. Pakiet klimatyczno-energetyczny do roku 2020 zobowiązuje UE i jej

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-renewable-energy_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2015-0444
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państwa członkowskie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 20 % w
porównaniu z poziomem z 1990 r.. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku
2030 zobowiązują do bardziej ambitnej redukcji emisji tych gazów o 40 % do roku 2030.
Dodatkowym bodźcem do osiągnięcia tego celu stało się porozumienie paryskie w ramach
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2015 r. W
sprawozdaniu Komisji w sprawie realizacji porozumienia paryskiego zwraca się uwagę, że
w 2015 r. emisja gazów cieplarnianych w UE była o 22% niższa od poziomu emisji w 1990
r.. Jak jednak wynika z analizy istniejących środków polityki, poziomy emisji gazów
cieplarnianych w 2030 r. będą zaledwie o 26 % niższe od poziomów z 1990 r. Oznacza to,
że osiągnięcie przez UE uzgodnionego celu na poziomie 40 % wymaga nowych środków
polityki i jeszcze większych wspólnych starań.

Większość wniosków ustawodawczych w strategii na rzecz unii energetycznej zawiera
znaczący wymiar działań w dziedzinie klimatu. Na przykład zmieniona dyrektywa w
sprawie odnawialnych źródeł energii ma na celu zachęcenie do szerszego stosowania
niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii i zawiera środki ukierunkowane na
zaostrzenie unijnych kryteriów zrównoważenia biopaliw, tak aby zwiększyć redukcję
emisji gazów cieplarnianych z biopaliw. Dzięki ograniczeniu zużycia energii unijne środki
poprawiające efektywność energetyczną także powinny znacząco przyczynić się do
osiągnięcia celów w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu (zob. poniżej). Wiele
działań zewnętrznych w ramach strategii na rzecz unii energetycznej obejmuje środki o
szerokim wymiarze związanym ze zmianą klimatu. W 2016 r. obejmowały one zakończone
sukcesem negocjowanie umów międzyrządowych w Organizacji Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) mających na celu redukcję emisji w globalnym sektorze
lotnictwa i pomoc w zagwarantowaniu poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w
sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Trzy wnioski ustawodawcze w ramach unii energetycznej są ukierunkowane na
wypełnienie globalnych zobowiązań UE do redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku
2030. W lipcu 2015 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na lata 2021-2030, w tym liniowego
obniżania przydziałów w celu zachęcania do podniesienia cen uprawnień do emisji
dwutlenku węgla. Parlament podzielił jej stanowisko w sprawie tego wniosku na sesji
plenarnej w lutym 2017 r., umożliwiając przystąpienie do negocjacji
międzyinstytucjonalnych w kwietniu 2017 r. W lipcu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek
dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego w latach
2021-2030, która zobowiązałaby UE i jej państwa członkowskie do wiążących redukcji
emisji w sektorach gospodarki, w których emisja gazów cieplarnianych nie jest objęta
systemem handlu emisjami (przede wszystkim transport, budynki, infrastruktura,
odpady), oraz wniosek dotyczący nowego rozporządzenia zezwalającego na
uwzględnienie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF)
w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych i środków redukcji emisji/zaradczych. Rada i
Parlament omawiają obecnie obydwa wnioski.

Efektywność energetyczna
Pakiet klimatyczno-energetyczny do roku 2020 zobowiązuje UE do poprawy efektywności
energetycznej do roku 2020 o co najmniej 20 % w porównaniu z dotychczasowym
scenariuszem postępowania. Osiągnięcie tego poziomu jest głównym celem dyrektywy w
sprawie efektywności energetycznej, która ustanawia górną granicę rocznego zużycia
energii w UE w roku 2020 na poziomie 1 086 milionów ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe)

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu_progress_report_2016_en.pdf
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
http://ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599398/EPRS_BRI(2017)599398_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
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dla zużycia energii końcowej i 1 483 Mtoe dla zużycia energii pierwotnej. Co trzy lata
państwa członkowskie muszą opracować krajowe plany działania na rzecz racjonalizacji
zużycia energii, w których określają sposób osiągnięcia orientacyjnego celu w wysokości
20 %, a także roczne sprawozdania z postępów w dążeniu do osiągnięcia tego celu.
Komisja poddaje plany krajowe i sprawozdania roczne szczegółowej analizie.

W sprawozdaniu z postępu prac w zakresie efektywności energetycznej za rok 2017
Komisja zwraca uwagę, że w 2015 r. zużycie energii końcowej w UE było już o 2,2 % niższe
od poziomu docelowego na rok 2020. Jest to część trwałej tendencji: od 2005 r. zużycie
energii końcowej zmniejszyło się we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem
trzech (Litwy, Malty i Polski). Jednocześnie 19 państw członkowskich osiągnęło już poziom
zużycia energii pierwotnej niższy od swojego orientacyjnego poziomu docelowego na rok
2020. W sprawozdaniu stwierdzono, że zużycie energii zmniejszyło się we wszystkich
sektorach gospodarki, ale w największym stopniu w sektorze mieszkaniowym i w sektorze
przemysłowym. Spadek zużycia w sektorach usług i transportu był bardziej umiarkowany.
W ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wprowadzono orientacyjny
cel poprawy efektywności energetycznej w UE o co najmniej 27 % do roku 2030.
Parlament, w rezolucji z własnej inicjatywy w sprawie unii energetycznej, wezwał do
bardziej ambitnej poprawy efektywności energetycznej o 40 % do roku 2030, uznania
tego poziomu za wiążący i wdrożenia przy pomocy indywidualnych celów krajowych.

W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę
funkcjonowania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dostosowanie jej w
dążeniu do osiągnięcia celów w dziedzinie klimatu i energii na rok 2030. Komisja
proponuje wiążący unijny cel przewidujący poprawę efektywności o co najmniej 30 % do
roku 2030, a więc o poziomie ambicji zawierającym się pomiędzy proponowanym przez
Parlament a proponowanym przez Radę Europejską.

Rysunek 2 – Zużycie energii pierwotnej w UE w latach 1990-2015 (Mtoe)

Źródło: Eurostat

Inne unijne akty prawne mają na celu obniżenie zużycia energii w określonych obszarach,
zwłaszcza dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dyrektywa w
sprawie ekoprojektu i dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego. W listopadzie
2016 r. Komisja wnioskowała o wprowadzenie niewielkich zmian w dyrektywie w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków, w tym obowiązkowych punktów ładowania dla

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-energy-efficiency-progress_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010L0030


EPRS Ocena stanu unii energetycznej

Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów Strona 6 z 9

pojazdów elektrycznych i wprowadzenia wskaźnika inteligentnego działania. W lipcu
2015 r. Komisja złożyła wniosek o nowe rozporządzenie w sprawie etykietowania
energetycznego (zastępujące obowiązującą dyrektywę), w którym przywrócono by
wcześniej stosowaną skalę A-G, zmieniono skalę dla istniejących produktów w celu
zwiększenia oszczędności energii i wprowadzono środki mające na celu lepsze
monitorowanie rynku i egzekwowanie przepisów dotyczących rynku. Negocjacje
międzyinstytucjonalne na temat tego wniosku zakończyły się w marcu 2017 r.; treść
porozumienia zostanie wkrótce poddana głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu.

Bezpieczeństwo dostaw gazu
Bezpieczeństwo dostaw gazu jest od dawna przedmiotem uwagi UE, a jego znaczenie
jeszcze wzrosło w wyniku dwóch kryzysów dostaw w 2006 i 2009 r., których przyczyną w
obydwu przypadkach były napięte stosunki pomiędzy Rosją a Ukrainą. Głównym aktem
prawnym UE jest rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, które
ma na celu zapewnienie bardziej skutecznej współpracy państw członkowskich w obliczu
przerwania dostaw. W lutym 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie zmiany tego
rozporządzenia. Wynikiem zmiany byłoby wprowadzenie mechanizmu solidarnościowego
zobowiązującego państwa członkowskie do wzajemnego udzielania sobie pomocy w
przypadku poważnego kryzysu dostaw przez nadanie priorytetu dostawom gazu dla
wszystkich konsumentów w gospodarstwach domowych. Mechanizm ten przyczyniłby się
także do zacieśnienia współpracy regionalnej w zakresie planowania kryzysowego i
działań na rzecz bezpieczeństwa dostaw. W kwietniu 2017 r. osiągnięto porozumienie
międzyinstytucjonalne w sprawie tego wniosku. Jego formalne przyjęcie jest oczekiwane
w najbliższych miesiącach. Działaniem uzupełniającym o szczególnym znaczeniu dla
dostaw gazu jest decyzja Parlamentu i Rady z 2017 r. w sprawie umów międzyrządowych
w dziedzinie energii. Przewiduje ona bardziej skrupulatne analizowanie przez UE umów
państw członkowskich z państwami trzecimi, które mają wpływ na bezpieczeństwo
dostaw gazu, i kontrolę nad tymi umowami. Porozumienie międzyinstytucjonalne w
sprawie tej decyzji zawarto w grudniu 2016 r. Zostało formalnie zatwierdzone przez
Parlament w marcu 2017 r. i weszło w życie w kwietniu 2017 r.

W lutym 2016 r. Komisja przyjęła strategię UE dotyczącą skroplonego gazu ziemnego i
magazynowania gazu. W odpowiedzi Parlament w dniu 25 października 2016 r. zgłosił
rezolucję z własnej inicjatywy dotyczącą tego samego tematu. Komisja utrzymuje, że
dostęp do dostaw skroplonego gazu ziemnego jest często konieczny w celu dywersyfikacji
kierunków dostaw, zachęcania do ustalania bardziej konkurencyjnych cen na zasadach
rynkowych i może okazać się niezbędny w sytuacji kryzysowej, gdy dostawy gazu
rurociągami zostaną zawieszone. Jednak dostęp do skroplonego gazu ziemnego i
odpowiedniego składowania gazu jest w UE bardzo zróżnicowany i często najbardziej
nieregularny w państwach polegających na jednym dostawcy gazu przesyłanego
rurociągami.

Potrzeba zwiększenia efektywności infrastruktury gazowej i podniesienia jakości połączeń
gazowych z sąsiednimi państwami jest uwzględniona w unijnych projektach będących
przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI). PCI otrzymują priorytetowe
finansowanie ze środków unijnych i mają na celu podniesienie jakości połączeń gazowych
między państwami członkowskimi i/lub zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu.
Przez przydzielanie PCI można ułatwić długoterminowe planowanie i przeznaczenie
kolejnych publicznych i prywatnych środków finansowych na wybrane projekty.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32010R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:0052:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:0052:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599293/EPRS_ATA(2017)599293_PL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=COM:2016:49:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0406
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Rynki energii elektrycznej i inwestycje
Rynki energii elektrycznej
Wzrastający udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym państw UE
pociąga za sobą istotną zmianę w strukturze rynków energii elektrycznej. Odnawialne
źródła energii częściowo zastępują paliwa kopalne w produkcji energii, co może mieć
korzystne skutki dla środowiska i klimatu. Odnawialne źródła energii prowadzą jednak do
większej nieprzewidywalności warunków w sieci elektroenergetycznej ze względu na
naturalną zmienność dostaw z niektórych źródeł (np. wiatrowych lub słonecznych) oraz
fakt, że szersze stosowanie odnawialnych źródeł energii było częściowo wynikiem
wzrastającej decentralizacji produkcji energii (np. przez panele fotowoltaiczne w
gospodarstwach domowych). Ponadto zachęca się konsumentów do bardziej aktywnego
angażowania się w regulację zapotrzebowania, śledzenie poziomu i kosztów własnego
zużycia energii przy pomocy inteligentnych liczników i dostosowania zużycia w
odpowiedzi na zmienność cen. Wiele z tych kwestii, wraz z zaleceniami politycznymi,
omówiono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2016 r. „W kierunku
nowej struktury rynku energii".

W listopadzie 2016 r. Komisja przyjęła cztery wnioski ustawodawcze dotyczące
unowocześnienia funkcjonowania rynków energii elektrycznej w UE, obejmujące:
wprowadzenie zmian w obowiązującym rozporządzeniu i dyrektywie w sprawie
wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej; nowe rozporządzenie w
sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej; oraz nowe
rozporządzenie w sprawie funkcjonowania Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (ACER). Rada i Parlament omawiają obecnie wszystkie wyżej
wymienione wnioski ustawodawcze.

Inwestycje i połączenia międzysystemowe
Sieci energetyczne w UE będą wymagały znaczących inwestycji publicznych i prywatnych
w celu dostosowania ich do poważnych zmian w dostawie i zużyciu. Strategia na rzecz unii
energetycznej zachęca do inwestowania w modernizację sieci energetycznych, zwłaszcza
w przypadku gdy ułatwia to regulację zapotrzebowania przez konsumentów,
decentralizację produkcji energii, stosowanie odnawialnych źródeł energii, podniesienie
efektywności energetycznej i/lub poprawę jakości transgranicznych
elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Na finansowanie projektów w
dziedzinie energii, które spełniają unijne cele, można przeznaczyć regionalne fundusze
strukturalne i pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Projekty w dziedzinie
energii zajmują także ważne miejsce w pierwszym zestawie projektów finansowanych
przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Transgraniczne elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe mogą przyczynić się
do równoważenia krajowych rynków energii i poprawić ogólną jakość funkcjonowania
jednolitego rynku energii i jego konkurencyjność. UE ustanowiła cel w zakresie
elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych w wysokości 10 % do roku 2020
(wzrastający do 15 % do roku 2030), co oznacza, że każde państwo członkowskie musi
dysponować infrastrukturą o przepustowości wystarczającej do importu energii
elektrycznej z krajów sąsiednich w ilości odpowiadającej (co najmniej) temu udziałowi.
Według Komisji 17 państw członkowskich już osiągnęło lub jest na dobrej drodze do
osiągnięcia docelowego poziomu 10 %. Ale w niektórych regionach, w tym w znacznej
części Europy Środkowej i Wschodniej, na Półwyspie Iberyjskim i w Zjednoczonym

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0333
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0333
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0861R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
http://www.eib.org/efsi/
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Królestwie/Irlandii, konieczne są większe inwestycje mające na celu poprawę wskaźnika
połączeń międzysystemowych.

UE uznaje za priorytetowe projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w
w sektorze energii elektrycznej, które mogą przyczynić się do realizacji celów w zakresie
połączeń międzysystemowych. Wykaz PCI w sektorze energii elektrycznej i gazu ziemnego
jest publikowany co dwa lata; drugi wykaz opublikowano w listopadzie 2015 r. W 2017 r.
do następnego wykazu wyżej wymienionych PCI dołączony zostanie nowy komunikat
dotyczący infrastruktury energetycznej.

Inne działania, kolejne kroki
Strategia na rzecz unii energetycznej obejmuje liczne wnioski ustawodawcze i działania o
charakterze nieustawodawczym, a także ma na celu zapewnienie właściwego wdrożenia
zasad jednolitego rynku w sektorze energii, w szczególności trzeciego unijnego pakietu
energetycznego dotyczącego wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej w UE (który
wszedł w życie w roku 2009). Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej
zawiera załącznik z obserwacjami politycznymi dotyczącymi wdrażania unijnego dorobku
prawnego w dziedzinie energii na terytorium państw członkowskich. Zapowiada to
bardziej dogłębną analizę tego tematu, którą Komisja ma przedstawić w 2017 r.
Tendencje w zakresie cen energii w UE podkreślają wyzwania związane z transformacją
energetyki, a także dalekie od doskonałości funkcjonowanie europejskich rynków energii.
W sprawozdaniu za rok 2016 dotyczącym cen i kosztów energii w Europie Komisja zwraca
uwagę na wzrost cen detalicznych pomimo ogólnego obniżenia cen hurtowych, w
warunkach nieco ograniczonej konwergencji cenowej między państwami członkowskimi,
co wskazuje na nieprawidłowości w funkcjonowaniu detalicznych rynków energii.

Zewnętrzny wymiar unii energetycznej ma kluczowe znaczenie i angażuje różne instytucje
unijne działające w złożonej sieci stosunków dwustronnych i wielostronnych. W planie
działania dotyczącym unii energetycznej przedstawiono liczne inicjatywy regionalne i
globalne, wiele z nich wiąże się z bardziej systematyczną współpracą z innymi organami
międzynarodowymi o wiodącej pozycji w dziedzinie energii, takimi jak Międzynarodowa
Agencja Energetyczna, Wspólnota Energetyczna, Międzynarodowa Agencja Energii
Odnawialnej i Karta energetyczna.

Innym ważnym aspektem unii energetycznej jest zdecydowane wspieranie badań i
innowacji w zakresie nowych technologii w dziedzinie energetyki, zwłaszcza tych, które
mogą być pomocne w przejściu na niskoemisyjne źródła energii, przeciwdziałaniu zmianie
klimatu i reagowaniu na obawy związane z wykorzystywaniem energii. „Horyzont 2020”
– unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) – przewiduje
liczne możliwości finansowania projektów w dziedzinie energii. Komisja przyjęła także
strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (2015 r.), komunikat dotyczący
przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii (2016 r.) i wnioskuje o rozwijanie w
2017 r. strategicznego programu badań i innowacji w dziedzinie transportu.

Rok 2017 ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia unii energetycznej ze względu na
obszerny zestaw wniosków ustawodawczych wymagających negocjacji i zatwierdzenia
przez Parlament i Radę. W przypadku nowych działań nacisk ma być położony na pakiet
działań ustawodawczych i nieustawodawczych ukierunkowanych na rozwój sektora
transportu bardziej zrównoważonego pod względem środowiskowym. Działania te będą
elementem szerszego wdrażania europejskiej strategii na rzecz mobilności
niskoemisyjnej.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex2-2nd-report-state-energy-union_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1485940837646&uri=CELEX:52016DC0769
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582015/EPRS_IDA(2016)582015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582015/EPRS_IDA(2016)582015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569011/EPRS_BRI(2015)569011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586662/EPRS_BRI(2016)586662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586662/EPRS_BRI(2016)586662_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en
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