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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie ilości odpadów to kwestie o coraz
większym znaczeniu dla UE. W 2007 r. przywódcy UE wyznaczyli cel dotyczący
zmniejszenia rocznego zużycia energii przez Unię o 20% do 2020 r. W 2018 r.
w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” wyznaczono nowy cel
zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 32,5% do 2030 r. Po rosyjskiej inwazji na
Ukrainę i wynikającym z niej kryzysie energetycznym Unia zgodziła się na szybkie
zmniejszenie swojej zależności od rosyjskich paliw kopalnych dużo wcześniej
niż w 2030 r. dzięki większej oszczędności energii. Zapewnienie efektywności
energetycznej coraz częściej uznaje się nie tylko za środek zapewniający
zrównoważone dostawy energii, ograniczający emisje gazów cieplarnianych,
zwiększający bezpieczeństwo dostaw i ograniczający wydatki na import energii, lecz
także za promowanie konkurencyjności UE. Efektywność energetyczna jest zatem
strategicznym priorytetem unii energetycznej, a UE promuje zasadę „efektywność
energetyczna przede wszystkim”. Trwają rozmowy na temat przyszłych ram polityki
na okres po 2030 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

OSIĄGNIĘCIA

A. Dyrektywa o efektywności energetycznej
1. Dyrektywa o efektywności energetycznej: Horyzont 2020
Dyrektywa o efektywności energetycznej (2012/27/UE), która weszła w życie w grudniu
2012 r., zobowiązała państwa członkowskie do ustanowienia orientacyjnych krajowych
wartości docelowych w zakresie efektywności energetycznej, mających zapewnić
osiągnięcie przez UE głównego celu zakładającego ograniczenie zużycia energii
o 20% do roku 2020. W wartościach bezwzględnych zużycie energii w UE do
2020 r. miało wynieść nie więcej niż 1747 i 1078 mln ton ekwiwalentu ropy
naftowej w przypadku energii pierwotnej i końcowej. Państwa członkowskie mogły
swobodnie zaostrzać minimalne wymogi w miarę postępów w oszczędzaniu energii.
W dyrektywie wprowadzono również zestaw wiążących środków mających ułatwić
państwom członkowskim osiągnięcie tego celu, a także ustanowiono prawnie wiążące
zasady obowiązujące odbiorców końcowych i dostawców energii. Państwa UE
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zostały zobowiązane do publikowania trzyletnich krajowych planów działania na rzecz
racjonalizacji zużycia energii.
2. Zmieniona dyrektywa o efektywności energetycznej: Horyzont 2030
Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest jedną z kluczowych zasad
unii energetycznej, która ma gwarantować UE dostawy bezpiecznej, zrównoważonej
i konkurencyjnej energii po przystępnych cenach. Komisja zaproponowała, aby w
zmienionej dyrektywie wyznaczyć ambitny cel zakładający zwiększenie efektywności
energetycznej o 30% do 2030 r. W styczniu 2018 r. Parlament wprowadził poprawki do
wniosku Komisji dotyczącego zmienionej dyrektywy o efektywności energetycznej, by
uczynić wniosek bardziej ambitnym. W wyniku negocjacji z Radą w listopadzie 2018 r.
osiągnięto porozumienie, w którym określono cel polegający na zmniejszeniu zużycia
energii pierwotnej i końcowej o 32,5% do 2030 r. na poziomie UE (w porównaniu
z prognozami zużycia energii na 2030 r.). W wartościach bezwzględnych zużycie
energii w UE do 2030 r. ma wynieść nie więcej niż 1128 i 846 mln ton ekwiwalentu
ropy naftowej w przypadku energii pierwotnej i końcowej, mierzonej odpowiednio na
podstawie prognoz bazowych z 2007 r. W dyrektywie nałożono również na państwa
członkowskie obowiązek wprowadzenia środków mających na celu zmniejszenie
średniego rocznego zużycia energii o 4,4% do 2030 r. W latach 2021–2030 każde
państwo członkowskie UE jest zobowiązane do opracowania dziesięcioletniego
zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, przedstawiającego w
jaki sposób zamierza osiągnąć swoje cele w zakresie efektywności energetycznej na
2030 r.
W pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” nowa dyrektywa w sprawie
efektywności energetycznej ((UE) 2018/2002) weszła w życie w grudniu 2018 r.
i została transponowana przez państwa członkowskie do prawa krajowego do
25 czerwca 2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących opomiarowania i rozliczeń,
które obowiązywał inny termin (25 października 2020 r.).
3. Następny krok: Zmiana dyrektywy o efektywności energetycznej
W lipcu 2021 r. Komisja zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie efektywności
energetycznej jako część pakietu „Osiągnięcie Europejskiego Zielonego Ładu” i
zgodnie z nowym ambitnym celem klimatycznym, jakim jest ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych w UE o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z
lat 1990 i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Komisja zaproponowała
zwiększenie wiążącego rocznego celu UE w zakresie efektywności energetycznej do
co najmniej 9% do 2030 r., mierzonego w oparciu o zaktualizowane prognozy bazowe
sporządzone w 2020 r., lub w sposób równoważny, aby zwiększyć cele w zakresie
efektywności energetycznej zużycia energii pierwotnej i końcowej odpowiednio do 39%
i 36% do 2030 r., mierzone w stosunku do pierwotnych prognoz bazowych z 2007
r. W wartościach bezwzględnych zużycie energii w UE do 2030 r. zgodnie z wnioskiem
wyniesie nie więcej niż 1023 i 787 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej w przypadku,
odpowiednio, energii pierwotnej i końcowej do 2030 r.
We wniosku wezwano państwa członkowskie, aby określiły orientacyjne krajowe
cele ograniczenia zużycia energii, wprowadzono wzór obliczania wkładu państw
członkowskich, ulepszone automatyczne mechanizmy uzupełniania luk i podwojono
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zobowiązanie państw członkowskich do nowych rocznych oszczędności energii
do 1,5% końcowego zużycia energii w latach 2024–2030. Wprowadzono również
wzorcowe wymogi dotyczące budynków publicznych, takie jak roczny cel
zmniejszenia zużycia energii o 1,7% w sektorze publicznym oraz cel renowacji
wynoszący co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków administracji publicznej.
Zaproponowano też zmniejszenie ubóstwa energetycznego dzięki priorytetowemu
traktowaniu odbiorców w trudnej sytuacji oraz wprowadzono obowiązek audytu i
wymogi w zakresie kompetencji technicznych, zwłaszcza wobec dużych odbiorców
energii.
W maju 2022 r., biorąc pod uwagę konieczność przezwyciężenia przez Unię
uzależnienia od importu energii z Rosji, wysokich cen energii i zmienionej sytuacji
na rynku energii, Komisja zaproponowała drugi przegląd dyrektywy w sprawie
efektywności energetycznej, zwiększając wiążący cel w zakresie efektywności
energetycznej z 9% do 13% lub, w sposób równoważny, aby zwiększyć cele w zakresie
efektywności energetycznej w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej i końcowej
odpowiednio do co najmniej 41% i 39% do 2030 r., w porównaniu z pierwotnymi
prognozami bazowymi przedstawionymi w 2007 r. W wartościach bezwzględnych
zużycie energii w UE do 2030 r. zgodnie z wnioskiem wyniesie nie więcej niż 980 i 750
mln ton ekwiwalentu ropy naftowej w przypadku energii pierwotnej i końcowej do 2030
r. We wniosku wyszczególniono również krótkoterminowe zmiany zachowań mające
na celu zmniejszenie popytu na gaz i ropę naftową o 5% oraz zachęcono państwa
członkowskie do rozpoczęcia specjalnych kampanii komunikacyjnych skierowanych
do gospodarstw domowych i przemysłu oraz do stosowania środków fiskalnych
sprzyjających oszczędności energii, takich jak obniżone stawki podatku od wartości
dodanej na energooszczędne systemy ogrzewania, izolację budynków oraz urządzenia
i produkty. Określono w nim również środki awaryjne na wypadek poważnych zakłóceń
w dostawach oraz ogłoszono wytyczne dotyczące kryteriów ustalania priorytetów dla
klientów oraz opracowanie skoordynowanego unijnego planu ograniczenia popytu.
B. Ogólne ramy
1. Charakterystyka energetyczna budynków
a. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE),
zmieniona w 2018 r. (dyrektywa (UE) 2018/844), wraz z dyrektywą w sprawie
efektywności energetycznej ((UE) 2018/2002), ma na celu zapewnienie, aby
każde państwo członkowskie posiadało do 2050 r. wysoce energooszczędne i
zdekarbonizowane zasoby budowlane.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa (UE)
2018/844) wprowadziła obowiązkowe długoterminowe służące wspieraniu renowacji
krajowego budownictwa, zarówno publicznego, jak i prywatnego, aby zapewnić
do 2050 r. wysoką efektywność energetyczną i niskoemisyjność zasobów
budowlanych. Przyspieszyła przekształcenia istniejących budynków w budynki o
niemal zerowym zużyciu energii do 2050 r., a od 2021 r. wszystkie nowe budynki miały
się charakteryzować niemal zerowym zużyciem energii; wspierała także modernizację
wszystkich budynków za pomocą inteligentnych technologii.
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15 grudnia 2021 r. Komisja zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków, aby dostosować ją do unijnego celu
55% redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do celu neutralności klimatycznej
do 2050 r. W przeglądzie określono wizję i przedstawiono narzędzia służące
osiągnięciu bezemisyjnych zasobów budowlanych do 2050 r., wprowadzono nową
definicję budynków bezemisyjnych i doprecyzowano istniejące definicje, takie jak
„budynek o niemal zerowym zużyciu energii” i „gruntowna renowacja”. Zastępuje
ona długoterminowe strategie renowacji krajowymi planami renowacji budynków,
bardziej operacyjnymi i podlegającymi ściślejszemu monitorowaniu, które mają zostać
przedłożone do 30 czerwca 2024 r. Zwiększono minimalne normy energetyczne dzięki
wprowadzeniu wymogu, aby wszystkie nowe budynki UE były bezemisyjne od 2030
r., a wszystkie nowe budynki publiczne od 2027 r., wszystkie budynki niemieszkalne
należące do klasy charakterystyki energetycznej G zostały poddane renowacji do co
najmniej klasy F do 2027 r. i klasy E do 2030 r., a wszystkie budynki mieszkalne
osiągnęły co najmniej klasę F do 2030 r. i klasę E do 2033 r. Dzięki przeglądowi
zapewniono porównywalne normy krajowe dotyczące świadectw charakterystyki
energetycznej do 2025 r., wprowadzono dobrowolne paszporty renowacji do 2024
r. i wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci do 2026 r. oraz
zapewniono wsparcie finansowe w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego.
18 maja 2022 r., po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i zgodnie z planem REPowerEU,
Komisja zmieniła dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i
zwiększyła wsparcie na rzecz energii słonecznej w budynkach, w tym wybiórcze
stopniowe wprowadzenie obowiązkowej instalacji dachowych paneli fotowoltaicznych
(inicjatywa na rzecz dachowych paneli słonecznych).
b. Inicjatywa „Fala renowacji”
W październiku 2020 r. Komisja opublikowała nową strategię na rzecz renowacji pt.
„Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy,
poprawa jakości życia”. Jej celem jest co najmniej podwojenie wskaźników renowacji
w ciągu najbliższej dekady i dopilnowanie, by renowacje skutkowały wzrostem
efektywności energetycznej i zasobooszczędności. W inicjatywie „Fala renowacji”
wykorzystuje się środki uzgodnione w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków”, w szczególności wymóg publikowania przez każde państwo UE
długoterminowej strategii renowacji oraz dotyczące budownictwa elementy krajowych
planów w dziedzinie energii i klimatu.
2. Kogeneracja
Do pakietu dotyczącego unii energetycznej Komisja włączyła 16 lutego 2016 r.
strategię UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Strategia zakłada poprawę
efektywności energetycznej budynków oraz większe zintegrowanie systemów
elektroenergetycznych z systemami ciepłowniczymi, co znacznie zwiększy
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i stanowi zachętę do ponownego
wykorzystania ciepła i zimna odpadowego wytwarzanego przez przemysł. Przepisy
prawne dotyczące strategii zawarto w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich
Europejczyków”.
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Dyrektywa o efektywności energetycznej ((UE) 2018/2002) zobowiązuje państwa
członkowskie do oceny możliwości wykorzystania na swoim terytorium
wysokosprawnej kogeneracji i instalacji systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz do
powiadomienia Komisjo o jej wynikach, a także do analizy kosztów i korzyści w oparciu
o warunki klimatyczne, wykonalność ekonomiczną oraz adekwatność techniczną
(z pewnymi wyjątkami).
W zaproponowanym przez Komisję przeglądzie dyrektywy w sprawie efektywności
energetycznej wprowadzono bardziej rygorystyczne planowanie i monitorowanie
kompleksowych ocen, zmienione definicje efektywnych systemów ciepłowniczych
i chłodniczych oraz dodatkowe kryteria dotyczące indywidualnych emisji w
wysokosprawnej kogeneracji (270 g CO2/kWh).
W maju 2022 r. w poprawce dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków
nałożono na państwa członkowskie obowiązek promowania instalacji słonecznych na
budynkach.
3. Efektywność energetyczna produktów
Wprowadzono szereg środków efektywności energetycznej produktów na szczeblu
UE, w tym:
— oznaczanie, na etykiecie lub w standardowej informacji o produkcie, wielkości

zużycia energii oraz innych zasobów dla wszystkich produktów związanych
z energią, co jest regulowane rozporządzeniem w sprawie etykietowania
energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369). w tym opublikowanym
w lipcu 2017 r. rozporządzeniu określono nowe zasady dotyczące etykietowania
energetycznego w celu wyznaczenia ostatecznych terminów zastąpienia klas A+,
A++, A+++ skalą od A do G, która jest stosowana od marca 2021 r.;

— wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów zużywających energię, regulowane
dyrektywą ramową 2009/125/WE przekształcającą dyrektywę 2005/32/WE
zmienioną dyrektywą 2008/28/WE. Rozporządzenia wykonawcze dotyczą
szerokiego zakresu produktów.

23 lutego 2021 r. Komisja przyjęła zbiorczą zmianę do opublikowanego w 2019 r.
rozporządzeń w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego, która dotyczy
wymogów w zakresie ekoprojektu dla różnych rodzajów produktów.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament wielokrotnie wzywał do wyznaczenia bardziej ambitnych celów w zakresie
efektywności energetycznej i bardziej rygorystycznych uregulowań. W 2012 r.
odegrał kluczową rolę podczas negocjacji nad dyrektywą w sprawie efektywności
energetycznej i zagwarantował, że wymogi dotyczące krajowych strategii renowacji
budynków oraz obowiązkowych dla dużych przedsiębiorstw audytów energetycznych
zostały ujęte w ostatecznym kompromisie uzgodnionym z Radą.
23 czerwca 2016 r. przyjął rezolucję dotyczącą sprawozdania z wdrożenia dyrektywy
w sprawie efektywności energetycznej, w której stwierdził, że jakkolwiek obecna
dyrektywa oferuje rozwiązania pozwalające oszczędzać energię, to jednak jest
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niedostatecznie stosowana, dlatego wezwał państwa członkowskie do jej szybkiego
i pełnego wdrożenia. Ponadto argumentował, że poważna polityka w zakresie
efektywności energetycznej mogłaby umożliwić UE osiągnięcie jej celów klimatycznych
i energetycznych zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego zawartego
podczas COP 21 w 2016 r., a także zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne
UE przez ograniczenie uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii. W listopadzie
2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy o efektywności
energetycznej.
13 września 2016 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie strategii UE
w zakresie ogrzewania i chłodzenia, w której wezwał Komisję do skoncentrowania
działań na środkach z zakresu efektywności energetycznej budynków, szczególnie
w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym.
17 stycznia 2018 r. Parlament przyjął rezolucję, w której opowiedział się za minimalnym
35% celem zwiększenia efektywności energetycznej w UE do 2030 r., wyższym
niż 30% zaproponowane przez Komisję. W głosowaniu plenarnym poparto również
obowiązki w zakresie efektywności energetycznej określone w art. 7, zgodnie z którymi
państwa UE musiałyby zaoszczędzić 1,5% energii rocznie.
15 stycznia 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie Europejskiego Zielonego
Ładu, w której wezwano do przeglądu dyrektywy o efektywności energetycznej i
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków zgodnie z większymi
ambicjami klimatycznymi UE. Wezwano także do ich skuteczniejszego wdrażania
poprzez wiążące cele krajowe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obywateli
znajdujących się w trudnej sytuacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby
przewidywalności ekonomicznej dla zainteresowanych sektorów.
17 września 2020 r. Parlament przyjął rezolucję na rzecz maksymalizacji potencjału
efektywności energetycznej zasobów budowlanych w UE, wzywając Komisję do
opracowania spójnych środków na rzecz szybszej i gruntowniejszej renowacji
budynków. W rezolucji stwierdzono, że na same zachęty finansowe UE potrzeba
co najmniej 75 mld EUR rocznie, aby zapewnić wystarczającą efektywność
energetyczną budynków w Europie do 2050 r. Dlatego Parlament wezwał do
priorytetowego traktowania renowacji zwiększających efektywność energetyczną w
każdym z odnośnych funduszy UE i zwrócił się do współprawodawców o zapewnienie
niezbędnych środków finansowych na Europejski plan naprawy gospodarczej.
14 września 2022 r. Parlament przyjął poprawkę dotyczącą przeglądu dyrektywy w
sprawie efektywności energetycznej, nieznacznie podnosząc unijny cel efektywności
energetycznej zaproponowany przez Komisję w planie RepowerEU do co najmniej
13% zużycia energii końcowej do 2030 r. w porównaniu z prognozami na 2020 r. Jest
to równoważne z celami w zakresie redukcji zużycia energii końcowej i pierwotnej
odpowiednio o co najmniej 40% i 42,5% do 2030 r. w porównaniu z prognozami z
2007 r. lub, odpowiednio, limitami zużycia energii końcowej i pierwotnej wynoszącymi
odpowiednio 740 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej i 960 mln ton ekwiwalentu ropy
naftowej.

Matteo Ciucci

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016IP0334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018AP0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IP0005&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020IP0227
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_PL.html
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