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POLITYKA ENERGETYCZNA – ZASADY OGÓLNE

UE zmuszona jest sprostać wielu wyzwaniom w dziedzinie energetyki
związanym na przykład ze zwiększającym się uzależnieniem od importu,
niedostateczną dywersyfikacją, wysokimi i niestabilnymi cenami energii, rosnącym
ogólnoświatowym popytem na energię, zagrożeniem bezpieczeństwa krajów
produkcji i tranzytu, rosnącą groźbą zmiany klimatu, dekarbonizacją, niskim
tempem postępów w zakresie efektywności energetycznej, wyzwaniami związanymi
z rosnącym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, potrzebą większej
przejrzystości rynków energii oraz ich dalszą integracją i wzajemnymi połączeniami.
Centralnym elementem europejskiej polityki energetycznej są różnorodne środki
ukierunkowane na stworzenie zintegrowanego rynku energii oraz zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw energii i stabilnego sektora energetycznego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Przepisy szczegółowe:
— bezpieczeństwo dostaw: art. 122 TFUE;

— sieci energetyczne: art. 170-172 TFUE;

— węgiel: w protokole nr 37 określono skutki finansowe wygaśnięcia Traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w 2002 r.;

— energia jądrowa: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
(Traktat Euratom) stanowi podstawę prawną większości działań UE w dziedzinie
energii jądrowej.

Pozostałe przepisy determinujące kształt polityki energetycznej:
— rynek wewnętrzny energii elektrycznej: art. 114 TFUE;

— zewnętrzna polityka energetyczna: art. 216–218 TFUE;

CELE

Zgodnie z postanowieniami poczynionymi w ramach unii energetycznej z 2015 r. pięć
najważniejszych celów polityki energetycznej UE to:
— dywersyfikacja europejskich źródeł energii, zapewnienie bezpieczeństwa

energetycznego poprzez solidarność i współpracę między państwami UE;
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— zapewnienie funkcjonowania w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku
energii, umożliwiającego swobodny przepływ energii w UE za pośrednictwem
odpowiedniej infrastruktury i bez barier technicznych lub regulacyjnych;

— poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zależności od importu
energii, ograniczenie emisji oraz stymulowanie tworzenia miejsc pracy i wzrostu
gospodarczego;

— dekarbonizacja gospodarki i przejście na gospodarkę niskoemisyjną zgodnie
z porozumieniem paryskim;

— promowanie badań w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i czystych technologii
energetycznych oraz nadanie priorytetu badaniom naukowym i innowacjom w celu
stymulowania transformacji energetycznej i poprawy konkurencyjności.

W art. 194 TFUE wprowadza się niektóre obszary polityki energetycznej w zakres
kompetencji dzielonej, sygnalizując przejście do wspólnej polityki energetycznej.
Niemniej jednak każde państwo członkowskie zachowuje prawo „do określania
warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi
źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię” (art. 194 ust. 2).

OSIĄGNIĘCIA

A. Ogólne ramy polityki
Głównym elementem obecnego programu politycznego jest dostosowanie unijnych
celów energetycznych do celów klimatycznych nowego pakietu „Gotowi na 55”
zaproponowanego w lipcu 2021 r., w tym:
— redukcja do 2030 r. o przynajmniej 55 % emisji gazów cieplarnianych w porównaniu

z poziomami z 1990 r.;

— ograniczenie do zera emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.

Kompleksowa i zintegrowana polityka klimatyczna i energetyczna przyjęta przez Radę
Europejską 24 października 2014 r. i poddana przeglądowi w grudniu 2018 r. przewiduje
osiągnięcie następujących celów do 2030 r.:
— zwiększenie do 32 % udziału energii odnawialnej we wszystkich źródłach

zużywanej energii;

— poprawa efektywności energetycznej o 32,5%;

— połączenia międzysystemowe obejmujące co najmniej 15 % systemów
elektroenergetycznych UE.

Nowe cele UE w zakresie energii są obecnie negocjowane. Na rok 2030
zaproponowane zostaną następujące cele:
— zwiększenie do 42–45% udziału energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich

źródłach zużywanej energii;

— zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w UE o 40–42% i o 36–40% w przypadku
zużycia energii końcowej.
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W dniu 25 lutego 2015 r. Komisja opublikowała strategię na rzecz unii
energetycznej (COM(2015)0080) w celu stworzenia unii energetycznej, która
zapewni gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w UE bezpieczne,
zrównoważone, konkurencyjne i przystępne cenowo dostawy energii. W dniu 30
listopada 2016 r. Komisja przedstawiła pakiet „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków” (COM(2016)0860). Składa się on z ośmiu wniosków ustawodawczych
obejmujących zarządzanie (rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną
(UE) 2018/1999), strukturę rynku energii elektrycznej (dyrektywa w sprawie
energii elektrycznej (UE) 2019/944), rozporządzenie w sprawie energii elektrycznej
(UE) 2019/943 oraz rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń
(UE) 2019/941), efektywność energetyczną (dyrektywa w sprawie efektywności
energetycznej (UE) 2018/2002), dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków (UE) 2018/844), energię ze źródeł odnawialnych (dyrektywa w sprawie
energii ze źródeł odnawialnych (UE) 2018/2001) oraz przepisy dotyczące organu
regulacyjnego, jakim jest Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
(rozporządzenie (UE) 2019/942 ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki). Ostatni element pakietu, tj. rozporządzenie w sprawie
zarządzania unią energetyczną, został ostatecznie przyjęty w dniu 4 grudnia
2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem państwa członkowskie UE muszą ustanowić
dziesięcioletnie zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu na lata 2021–
2030, przedkładać co dwa lata sprawozdania z postępów i opracowywać spójne
krajowe strategie długoterminowe, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego.
Na mocy decyzji (UE) 2019/504 wprowadzono zmiany w polityce UE w zakresie
efektywności energetycznej i zarządzania unią energetyczną w kontekście wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z UE. W ramach tej decyzji wprowadzono dostosowania
techniczne w odniesieniu do danych dotyczących przewidywanego zużycia energii
w 2030 r. przez Unię składającą się z 27 państw członkowskich.
W dniu 14 lipca i 15 grudnia 2021 r. Komisja opublikowała pakiet „Gotowi na 55”,
którego celem jest ograniczenie emisji do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu
z poziomami z 1990 r. oraz uczynienie UE neutralną pod względem emisji dwutlenku
węgla do 2050 r. Ów obszerny pakiet obejmuje przegląd wszystkich obowiązujących
aktów UE w dziedzinie klimatu i energii, w tym dyrektywy w sprawie odnawialnych
źródeł energii (COM(2021)0557), dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
(COM(2021)0558), dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (COM(2021)0563),
dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (COM/2021/802),
dyrektywy w sprawie gazu (COM/2021/803) i rozporządzenia (COM(2021)804).
Obejmuje on również nowe wnioski, takie jak rozporządzenie w sprawie rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych (COM(2021)0559), inicjatywa ReFuelEU Aviation
(COM(2021)0561) oraz inicjatywa FuelEU Maritime (COM(2021)0562).
18 maja br. Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU (COM/2022/0230)
jako odpowiedź na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane
napaścią Rosji na Ukrainę. Celem planu jest zarówno położenie kresu zależności UE
od rosyjskich paliw kopalnych, jak i poczynienie dalszych postępów w walce z kryzysem
klimatycznym.
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B. Zakończenie procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii
W pełni zintegrowany i należycie funkcjonujący wewnętrzny rynek energii zapewnia
przystępne ceny energii, jest źródłem niezbędnych sygnałów cenowych dla inwestycji
w ekologiczną energię, zabezpiecza dostawy energii i stwarza najmniej kosztowne
możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Przepisy dotyczące wewnętrznego rynku energii po raz pierwszy wprowadzono
w trzecim pakiecie energetycznym (2009–2014) obejmującym pięć obszarów:
rozdział zakresów działalności energetycznej; niezależne krajowe organy regulacyjne;
współpraca; Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); uczciwe
rynki detaliczne. W celu poprawy współpracy transgranicznej w pakiecie utworzono
europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-
E) oraz europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO-G).
Pakiet obejmował m.in. rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności
i przejrzystości hurtowego rynku energii oraz politykę transeuropejskich sieci
energetycznych (TEN-E) na podstawie rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.
Czwarty pakiet energetyczny (2015–2020), zatytułowany „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków”, koncentrował się na strukturze rynku energii elektrycznej
(dyrektywa w sprawie energii elektrycznej, rozporządzenie w sprawie energii
elektrycznej, rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń i
rozporządzenie w sprawie ACER). Wprowadzono w nim nowe przepisy dotyczące
energii elektrycznej w odniesieniu do magazynowania energii, zachęty dla
konsumentów mające na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznego rynku energii
i 10-letnie krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021–2030 oraz
wzmocniono rolę ACER. W ostatnich latach jego przedmiotem był również brexit (zob.
nota faktograficzna 2.1.9 na temat wewnętrznego rynku energii).
Piąty pakiet energetyczny o nazwie „Gotowi na 55” opublikowano w dwóch częściach
14 lipca i 15 grudnia 2021 r. i jest on obecnie przedmiotem dyskusji. Jego celem
jest dostosowanie celów energetycznych do nowego ambitnego europejskiego celu
klimatycznego, jakim jest ograniczenie emisji o co najmniej 55% do 2030 r. w
porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności pod względem emisji
dwutlenku węgla do 2050 r. Koncentruje się on głównie na odnawialnych źródłach
energii, efektywności energetycznej, opodatkowaniu energii, transporcie lotniczym i
morskim oraz budynkach.
W grudniu 2021 r. Komisja zaproponowała przegląd (COM/2021/803, COM/2021/804)
dyrektywy w sprawie gazu (2009/73/EC) i rozporządzenia w sprawie gazu ((WE) nr
715/2009). W ramach tego przeglądu proponuje się również ramy regulacyjne dla
konkurencyjnych rynków gazu zdekarbonizowanego, w tym zaprojektowanie i rozwój
nowego unijnego rynku wodoru.
18 maja 2022 r., w ramach planu REPowerEU (COM/2022/0230), Komisja
zaproponowała cel 10 mln ton krajowej produkcji wodoru odnawialnego i 10 mln ton
importu do 2030 r., aby zastąpić gaz ziemny, węgiel i ropę naftową w sektorach
przemysłu i transportu, w których trudno jest obniżyć emisyjność. 14 września 2022
r. Komisja zaproponowała interwencję nadzwyczajną na europejskich rynkach energii
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(COM/2022/473) w celu rozwiązania problemu ostatnich dramatycznych podwyżek
cen. Polegało to na nadzwyczajnych środkach mających na celu zmniejszenie popytu
na energię elektryczną oraz na środkach redystrybucji nadwyżek dochodów sektora
energetycznego do odbiorców końcowych.
C. Efektywność energetyczna
Podstawą polityki UE w zakresie efektywności energetycznej jest dyrektywa 2012/27/
UE w sprawie efektywności energetycznej, która ustanawia zestaw wiążących
środków mających pomóc UE w osiągnięciu celu w zakresie poprawy efektywności
energetycznej o 20 % do 2020 r. Dyrektywa wprowadziła również cele w zakresie
oszczędności energii i wiele strategii w dziedzinie efektywności energetycznej, w
tym w zakresie renowacji energooszczędnych, a także obowiązkowe świadectwa
energetyczne dla budynków, minimalne normy efektywności energetycznej dla różnych
produktów, etykiety efektywności energetycznej i inteligentne liczniki oraz określono
w niej prawa konsumentów. W grudniu 2018 r. w zmienionej dyrektywie w sprawie
efektywności energetycznej (dyrektywa 2018/2002/UE) zwiększono ogólny cel UE w
dziedzinie efektywności energetycznej na 2030 r. do co najmniej 32,5% (w stosunku
do prognoz modelowych z 2007 r.).
W lipcu 2021 r. Komisja zaproponowała zmienioną dyrektywę w sprawie efektywności
energetycznej (COM/2021/558), która zwiększa cele w zakresie efektywności
energetycznej na 2030 r. do 39 % w przypadku zużycia energii pierwotnej i 36 %
w przypadku zużycia energii końcowej (w stosunku do prognoz modelowych z 2007
r.). Określono w niej również obowiązki państw członkowskich w zakresie rocznych
oszczędności energii na poziomie 1,5 % ich zużycia energii końcowej w latach 2024–
2030.
W ramach planu REPowerEU (COM/2022/0230) w maju 2022 r. Komisja
zaproponowała zmianę celów w zakresie efektywności energetycznej (COM/2022/222)
w celu stopniowego wycofania importu rosyjskich paliw kopalnych poprzez
zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 13 % w 2030 r., mierzonego w stosunku do
prognoz bazowych z 2007 r. (w wartościach bezwzględnych do nie więcej niż 750 mln
ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) i 980 Mtoe zużycia energii końcowej i pierwotnej
w UE do 2030 r.). Wniosek ten, obecnie negocjowany, obejmuje szereg celów redukcji
zużycia energii pierwotnej i końcowej w UE na poziomie 40–42 % i 36–40 %.
Nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa
(UE) 2018/844) przewiduje plany działania i orientacyjne cele pośrednie na rok
2030, 2040 i 2050 oraz długoterminowe strategie państw członkowskich w zakresie
wspierania renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby zapewnić do 2050 r. wysoką efektywność
energetyczną i niskoemisyjność zasobów budynków. W październiku 2020 r. Komisja
opublikowała nową strategię dotyczącą fali renowacji (COM(2020)0662), której celem
jest podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej w ciągu najbliższych
dziesięciu lat.
W lipcu 2021 r. Komisja zaproponowała zmienioną dyrektywę w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (COM(2021)802), w której to dyrektywie
podnosi się wskaźnik renowacji, w szczególności w przypadku budynków o najgorszej
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charakterystyce energetycznej w każdym państwie, zastępuje długoterminowe
strategie renowacji krajowymi planami renowacji budynków oraz wprowadza minimalne
normy efektywności na poziomie UE.
Unijna dyrektywa w sprawie ekoprojektu (dyrektywa 2009/125/WE) oraz
rozporządzenie ramowe w sprawie etykietowania energetycznego (rozporządzenie
(UE) 2017/1369) określają wymogi dotyczące ekoprojektu i etykietowania
energetycznego dla poszczególnych grup produktów (zob. nota faktograficzna 2.4.8
na temat efektywności energetycznej).
D. Odnawialne źródła energii
Energia słoneczna, lądowa i morska energia wiatrowa, energia oceaniczna i wodna,
biomasa, biopaliwa i wodór to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. Rynki
energii same w sobie nie są w stanie zapewnić pożądanej ilości energii ze
źródeł odnawialnych w UE, co oznacza, że mogą być potrzebne krajowe systemy
wsparcia i unijne systemy finansowania. Jednym z priorytetów uzgodnionych podczas
posiedzenia Rady Europejskiej w maju 2013 r. było zwiększenie dywersyfikacji
dostaw energii w UE oraz rozwój lokalnych zasobów energetycznych, aby zapewnić
bezpieczeństwo dostaw i zmniejszyć zależność od źródeł zewnętrznych. W odniesieniu
do odnawialnych źródeł energii dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
wprowadziła cel 20 %, który ma zostać osiągnięty do 2020 r.
W grudniu 2018 r. w nowej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii
(dyrektywa (UE) 2018/2001) wyznaczono wiążący ogólny cel UE w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych na 2030 r. na poziomie co najmniej 32%. W dniu 19
listopada 2020 r. Komisja przedstawiła strategię Unii Europejskiej w zakresie morskiej
energii ze źródeł odnawialnych (COM/2020/741), co oznacza zwiększenie wysiłków
na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. W strategii proponuje
się zwiększenie europejskich zdolności wytwarzania morskiej energii wiatrowej z
obecnego poziomu 12 GW do co najmniej 60 GW do 2030 r. i 300 GW do 2050 r. Istnieją
różne strategie mające na celu zwiększenie wykorzystania każdego z odnawialnych
źródeł energii (zob. nota faktograficzna 2.4.9 na temat energii ze źródeł odnawialnych).
W lipcu 2021 r. wniosek dotyczący nowej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł
energii (COM(2021)0557) miał na celu podniesienie ogólnego celu w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych do 40% do 2030 r. W maju 2022 r., zgodnie z planem
REPowerEU (COM/2022/0230), którego celem jest stopniowe wycofywanie rosyjskich
paliw kopalnych, Komisja zaproponowała zwiększenie celu dotyczącego energii ze
źródeł odnawialnych, który jest obecnie przedmiotem negocjacji, do 45% do 2030 r.
Dokładniej rzecz ujmując, Komisja przedstawiła strategię na rzecz energii słonecznej
(COM/2022/0221) mającą na celu podwojenie mocy fotowoltaicznych do 2025 r.
poprzez zainstalowanie 600 GW do 2030 r. Określono w niej również cele dotyczące
produkcji wodoru odnawialnego, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. (10 mln ton
produkcji krajowej i 10 mln ton importu), zaproponowano plan działania w zakresie
biometanu mający na celu zwiększenie produkcji do 35 mld metrów sześciennych do
2030 r. oraz skrócenie i uproszczenie procedur wydawania pozwoleń.
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E. Wzmacnianie stosunków zewnętrznych w dziedzinie energii
W 2012 r. UE ustanowiła mechanizm wymiany informacji, aby ułatwić koordynację
między państwami UE i państwami spoza UE oraz zapewnić przestrzeganie prawa
UE (decyzja 994/2012/UE). Nakłada on na państwa członkowskie UE obowiązek
przedkładania Komisji do oceny wszystkich obowiązujących umów międzynarodowych
w dziedzinie energii i wymaga pewnego poziomu wymiany informacji między
państwami członkowskimi UE.
Komisja zareagowała na rosyjską agresję na Ukrainę w komunikacie REPowerEU
(COM/2022/108) z 8 marca 2022 r., proponując ograniczenie zużycia gazu ziemnego
o co najmniej 155 mld m³, co odpowiada wielkości przywozu z Rosji w 2021 r., w celu
obniżenia go o niemal dwie trzecie w ciągu roku.
W maju 2022 r., zgodnie z planem REPowerEU (COM/2022/0230), którego celem
jest stopniowe wycofywanie rosyjskich paliw kopalnych, Komisja współpracowała
z partnerami międzynarodowymi w celu dywersyfikacji dostaw i zabezpieczenia
importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) i większych dostaw gazu z rurociągów od
partnerów międzynarodowych. Stworzono unijną platformę energetyczną, dobrowolny
mechanizm koordynacji wspierający zakup gazu i wodoru dla UE, oraz opublikowano
zewnętrzną strategię energetyczną UE (JOIN/2022/23) z myślą o wsparciu Ukrainy,
Mołdawii, Bałkanów Zachodnich i krajów Partnerstwa Wschodniego, a także
najsłabszych partnerów UE.
F. Poprawa bezpieczeństwa dostaw energii
W ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” rozporządzenie
(UE) 2019/941 w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii
elektrycznej zobowiązuje państwa członkowskie UE do wzajemnej współpracy w celu
zapewnienia, by w sytuacji kryzysu elektroenergetycznego energia elektryczna trafiała
tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Rozporządzenie zapewnia wprowadzenie
przez państwa członkowskie odpowiednich narzędzi zapobiegania ewentualnym
kryzysom elektroenergetycznym, przygotowania się na nie i zarządzania nimi w duchu
solidarności i przejrzystości.
Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie gazu i ropy naftowej dla bezpieczeństwa
dostaw energii w Unii Europejskiej, UE przyjęła szereg środków mających
zapewnić przeprowadzenie ocen ryzyka i opracowanie odpowiednich planów działań
zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. W 2017 r.
w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu (rozporządzenie (UE)
2017/1938) wprowadzono zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu
oraz usprawniono mechanizmy zapobiegania, solidarności i reagowania kryzysowego.
Dyrektywa w sprawie zapasów ropy naftowej (2009/119/WE) zobowiązuje państwa
członkowskie do utrzymywania minimalnych zasobów ropy naftowej, odpowiadających
wyższej z dwóch wartości: 90 dni średniego dziennego przywozu netto lub 61
dni średniego dziennego zużycia krajowego. Komisja zaproponowała rozszerzenie
zakresu stosowania dyrektywy w sprawie gazu (2009/73/WE) i objęcie nią rurociągów
prowadzących do krajów trzecich i z tych krajów, w tym również istniejących i przyszłych
rurociągów (COM(2017)0660). Dyrektywę gazową zmieniono w 2019 r. na mocy
dyrektywy (UE) 2019/692, zgodnie z którą przepisy regulujące wewnętrzny rynek
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gazu w UE mają zastosowanie do gazociągów między państwami członkowskimi
a państwami trzecimi, z odstępstwami dla istniejących gazociągów. Szczególne
przepisy istnieją na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej
ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (dyrektywa 2013/30/
UE). W rozporządzeniu (UE) 2017/1938 przewidziano zacieśnienie współpracy
regionalnej, regionalne plany działań zapobiegawczych i plany awaryjne, a także
mechanizm solidarności mający zagwarantować bezpieczeństwo dostaw gazu.
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. niezmiernie ważny stał się priorytet
dotyczący bezpieczeństwa dostaw na unijny rynek energii. 8 marca 2022 r. w
komunikacie REPowerEU (COM/2022/108) zaproponowano szereg środków mających
na celu rozwiązanie problemu wykorzystywania przez Rosję ropy naftowej i gazu
jako broni, np. poprzez przerwanie dostaw gazu do kilku państw członkowskich
UE. 23 marca 2022 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie bezpieczeństwa
dostaw i przystępnych cen energii (COM/2022/138) oraz wniosek dotyczący nowego
rozporządzenia w sprawie magazynowania gazu (COM/2022/135). W proponowanym
rozporządzeniu w sprawie magazynowania gazu przewidziano obowiązek zapełnienia
magazynów gazu w co najmniej 80 % do 1 listopada 2022 r., a także podwyższono
poziom magazynowania gazu do 90 % w kolejnych latach oraz wprowadzono
cele pośrednie i nowy proces certyfikacji w celu zmniejszenia ryzyka zakłóceń
zewnętrznych. 18 maja 2022 r. plan REPowerEU (COM/2022/0230) umożliwił
zakończenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych dzięki oszczędności
energii, dywersyfikacji dostaw energii i przyspieszeniu wprowadzania energii ze
źródeł odnawialnych. W dniu 27 czerwca 2022 r. w rekordowym czasie przyjęto
rozporządzenie (UE) 2022/1032 w sprawie magazynowania gazu wprowadzające
obowiązki w zakresie minimalnych poziomów magazynowania gazu.
Biorąc pod uwagę ryzyko dalszych cięć w dostawach gazu z Rosji, w lipcu 2022
r. Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie Rady w sprawie skoordynowanych
środków ograniczania popytu na gaz (COM/2022/361) w celu ograniczenia zużycia
gazu w Europie o 15 % do wiosny 2023 r. Opublikowano również komunikat UE
pt. „Oszczędność energii” (COM/2022/240), w którym przedstawiono liczne warianty
krótkoterminowych oszczędności, takie jak ukierunkowane obniżenie ogrzewania i
ograniczenie chłodzenia w budynkach publicznych.
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu proponowany Fundusz na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020)0022) wspiera regiony górnicze
i wysokoemisyjne w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii.
Infrastruktura energetyczna krajów UE jest objęta polityką w zakresie transeuropejskich
sieci energetycznych (TEN-E) (rozporządzenie (UE) nr 347/2013), która koncentruje
się na połączeniu infrastruktury krajów UE oraz określa dziewięć priorytetowych
korytarzy (cztery korytarze elektroenergetyczne, cztery korytarze gazowe i jeden
korytarz naftowy), a także trzy priorytetowe obszary tematyczne (inteligentne sieci,
autostrady elektroenergetyczne i transgraniczne sieci dwutlenku węgla) w celu
rozwoju lepiej połączonych sieci energetycznych UE. Sieć TEN-E jest finansowana z
komponentu energetycznego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–
2027 (rozporządzenie (UE) 2021/1153).
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W rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną (2018/1999) wyznaczono
cel w zakresie połączeń międzysystemowych na poziomie co najmniej 15 % do 2030
r., aby zachęcić państwa UE do wzajemnego połączenia zainstalowanych zdolności
wytwórczych energii elektrycznej. Wskaźnik zdolności transgranicznych wynoszący
15 % obliczono, dzieląc zdolności importowe przez zainstalowane moce wytwórcze
państw UE.
W kwietniu 2022 r. współprawodawcy przyjęli nowe rozporządzenie (UE) 2022/869
w sprawie TEN-E, zgodnie z celami Unii w zakresie energii i klimatu na rok
2030 i 2050. W rozporządzeniu tym określono unijne projekty będące przedmiotem
wspólnego zainteresowania (5. lista projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania) oraz projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania
łączące UE z państwami trzecimi, wstrzymano wsparcie dla nowych projektów
dotyczących gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wprowadzono obowiązkowe kryteria
zrównoważonego rozwoju dla wszystkich projektów.
G. Projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe
Program „Horyzont Europa” (rozporządzenie (UE) 2021/695) jest programem
ramowym realizowanym w latach 2021–2027. Jest on głównym narzędziem UE w
zakresie promowania badań naukowych w dziedzinie energii, a jego budżet opiewa na
95,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.), w tym 5,4 mld EUR z programu NextGenerationEU.
Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE),
przyjęty w 2007 r., miał na celu przyspieszenie wprowadzenia na rynek
i zwiększenie wykorzystania systemu energetycznego neutralnego dla klimatu
poprzez przyjmowanie technologii niskoemisyjnych. W planie określono dziesięć
działań w zakresie badań naukowych i innowacji (technologie w dziedzinie
energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie kosztów technologii, nowe technologie
i usługi dla konsumentów, odporność i bezpieczeństwo systemów energetycznych,
nowe materiały i technologie w budynkach, efektywność energetyczna przemysłu,
konkurencyjność w globalnym sektorze baterii i elektromobilności, paliwa odnawialne
i bioenergia, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz bezpieczeństwo
jądrowe), obejmuje on cały łańcuch innowacji, w tym finansowanie i ramy regulacyjne,
oraz posiada ogólną strukturę zarządzania.
Ze względu na istotną rolę energii elektrycznej w dekarbonizacji baterie jako
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej uznano za kluczowe technologie
wspomagające gospodarkę niskoemisyjną. Przepisy UE dotyczące zużytych baterii
zawarto w dyrektywie w sprawie baterii (dyrektywa 2006/66/WE). Strategiczny plan
działania w zakresie baterii (COM(2018)0293) ma na celu stworzenie globalnej,
zrównoważonej i konkurencyjnej bazy przemysłowej do produkcji baterii.
W dniu 10 grudnia 2020 r. Komisja zaproponowała (COM(2020)0798) nowe
rozporządzenie w sprawie baterii, aby zagwarantować, że baterie wprowadzane na
rynek UE są zrównoważone i bezpieczne przez cały cykl ich życia. Obecnie trwają
negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące rozporządzenia w sprawie baterii.
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski niezmiennie wyraża swoje zdecydowane poparcie dla
wspólnej polityki energetycznej uwzględniającej dekarbonizację, konkurencyjność,
bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Parlament wielokrotnie wskazywał na
konieczność zachowania przez państwa członkowskie spójności, determinacji, woli
współpracy i solidarności w odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania pojawiające się
na rynku wewnętrznym, a także na znaczenie politycznego zaangażowania wszystkich
państw członkowskich UE oraz zdecydowanej inicjatywy Komisji z myślą o dążenia do
osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 2030 i 2050.
Parlament dąży do uzyskania większej integracji rynku energii i przyjęcia
ambitnych, prawnie wiążących celów dotyczących energii odnawialnej, efektywności
energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych. W tym kontekście Parlament popiera
przyjęcie bardziej stanowczych zobowiązań w zakresie realizacji własnych celów UE,
podkreślając fakt, że nowa polityka energetyczna musi wspierać cel polegający na
redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE i osiągnięciu neutralności klimatycznej do
2050 r.
W ostatnich rezolucjach Parlamentu w sprawie energii odnotowano wzrost znaczenia
wszystkich celów klimatycznych i środowiskowych leżących u podstaw polityki
energetycznej UE: 28 listopada 2019 r. Parlament ogłosił kryzys klimatyczny i
środowiskowy w Europie[1]; 15 stycznia 2020 r. potwierdził, że Europejski Zielony Ład
jest klimatycznym uzasadnieniem dla celów unii energetycznej[2]; 10 lipca 2020 r.
Parlament wezwał Komisję do aktualizacji wytycznych dotyczących transeuropejskiej
infrastruktury energetycznej i dostosowanie ich do nowej polityki klimatycznej UE[3].
W dniu 8 października 2020 r. Parlament głosował za przystąpieniem do negocjacji
z Radą w sprawie ogólnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 60%
do 2030 r. oraz stopniowego wycofywania wszystkich bezpośrednich i pośrednich
dopłat do paliw kopalnych najpóźniej do 2025 r.[4] W reakcji na pandemię COVID-19
potwierdzono, że zielone i cyfrowe strategie są podstawą bardziej zintegrowanej,
stabilniejszej i wydajniejszej unii energetycznej.
Parlament przyjął następujące kluczowe stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji na
Ukrainę i związanego z nią kryzysu energetycznego:
— 1 marca 2022 r. Parlament potępił nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną

agresję wojskową Rosji przeciwko Ukrainie oraz rosyjską napaść na Ukrainę[5].

— 7 kwietnia 2022 r. Parlament wezwał do natychmiastowego wprowadzenia pełnego
embarga na import ropy naftowej, węgla, paliwa jądrowego i gazu z Rosji[6].

[1]Rezolucja z 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (Dz.U. C 232 z 16.6.2021, s.
28.).
[2]Rezolucja z 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu (Dz.U. C 270 z 7.7.2021, s. 2).
[3]Rezolucja z 10 lipca 2020 r. w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
(Dz.U. C 371 z 15.9.2021, s. 68).
[4]Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski 8 października 2020 r. w sprawie Europejskiego prawa o klimacie (teksty
przyjęte, P9_TA(2020)0253).
[5]Rezolucja z 1 marca 2022 r. (teksty przyjęte, P9_TA(2022)0052).
[6]Rezolucja z 7 kwietnia 2022 r. (teksty przyjęte, P9_TA(2022)0121).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019IP0078(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019IP0078(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0005&qid=1635149070817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0199&qid=1635149281082
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_PL.html
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Parlament przyjął również kilka innych rezolucji dotyczących konkretnych aspektów
konfliktu, w których z zadowoleniem przyjął formalne zalecenie Komisji dotyczące
przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE, wypowiedział się w sprawie
Mołdawii i europejskiej perspektywy dla Gruzji, zażądał lepszej ochrony w UE dla dzieci
i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie oraz rozważył wpływ wojny na kobiety.
Parlament przyjął następujące stanowiska w sprawie obecnego pakietu „Gotowi na 55”:
— 14 września 2022 r. Parlament poparł ambitniejsze cele w zakresie efektywności

energetycznej niż cele zawarte w pierwotnym wniosku Komisji z lipca 2021 r.[7],
domagając się ograniczenia zużycia energii końcowej o 40 % i zmniejszenia
zużycia energii pierwotnej o 42,5 %, co odpowiada bezwzględnym górnym limitom
wynoszącym odpowiednio 740 i 960 Mtoe. Cele te są nieco ambitniejsze niż
zmienione cele zaproponowane przez Komisję w maju 2022 r. w jej planie
REPowerEU.

— 14 września 2022 r. Parlament poparł ambitniejszy cel dotyczący udziału energii ze
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 2030 r. w wysokości 45%[8].
Jest to zgodne z planem REPowerEU, którego celem jest stopniowe wycofywanie
importu energii z Rosji i przyspieszenie wdrażania energii ze źródeł odnawialnych.

Parlament popiera również dywersyfikację źródeł energii i dróg dostaw. Podkreślił
również znaczenie przebiegających z północy na południe wzajemnych połączeń
elektrycznych i gazowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w kontekście
tworzenia większej liczby wzajemnych połączeń, zapewnienia dywersyfikacji terminali
skroplonego gazu ziemnego oraz rozwoju rurociągów, co prowadzi do otwarcia rynku
wewnętrznego.
Podkreślając doniosłą rolę badań w zapewnianiu dostaw zrównoważonej energii,
Parlament zwrócił uwagę na konieczność podejmowania wspólnych działań
w dziedzinie nowych technologii energetycznych, zarówno w odniesieniu do
odnawialnych źródeł energii, jak i paliw kopalnych, które należy wykorzystywać
z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, a także na potrzebę zapewnienia
dodatkowych funduszy publicznych i prywatnych w celu zagwarantowania skutecznej
realizacji planu.

Matteo Ciucci
09/2022

[7]Rezolucja z 14 września 2022 r. (teksty przyjęte, P9_TA(2022)0315).
[8]Rezolucja z 14 września 2022 r. (teksty przyjęte, P9_TA(2022)0317).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0317_PL.html
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