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Dzięki zastosowaniu opłacalnych środków na rzecz oszczędności energii Europa może do 
roku 2020 zmniejszyć swoje zużycie energii pierwotnej o 20 %. Pozwoliłoby to zwiększyć 
konkurencyjność gospodarki UE oraz stworzyć nowe miejsca pracy i możliwości rozwoju 
przedsiębiorstw. Efektywność energetyczna oznacza również lepsze wykorzystanie zasobów 
energii i zmniejszenie zależności od importu. Wiąże się ona także ze zmniejszeniem emisji 
CO2 i innych zanieczyszczeń, mniejszym oddziaływaniem na ekosystemy i wyższą jakością 
życia obywateli. Osiągnięcie celu oszczędności energii o 20 % pomogłoby również 
zrealizować wizję UE na rok 2050, nakreśloną w planie działania na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej do 2050 r.1 

1. WPROWADZENIE I KONTEKST POLITYCZNY 

Przywódcy UE zobowiązali się do osiągnięcia celu 20 % oszczędności zużycia energii 
pierwotnej do roku 2020 w porównaniu ze stanem wyjściowym2. Oznacza to zaoszczędzenie 
do roku 2020 energii pierwotnej (zużycie krajowe brutto pomniejszone o zastosowania 
pozaenergetyczne) w ilości 368 mln ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe) w stosunku do 
prognozowanego na ten rok zużycia wynoszącego 1 842 Mtoe.  

Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii (EEAP) z 2006 r.3 stanowił pierwszy 
istotny krok na drodze do osiągnięcia celu 20 %; nie zmierzał jednak do wykorzystania 
pełnego potencjału gospodarczego. Mimo postępów poczynionych w zakresie jego realizacji 
potrzebny jest nowy bodziec, aby zintensyfikować wykorzystanie pozostałego potencjału. W 
tym celu w 2011 r. przyjęto nowy plan na rzecz efektywności energetycznej (EEP)4. 

Niektóre ze środków nakreślonych w EEP należy wdrożyć za pomocą nowego wniosku lub 
wniosków ustawodawczych. Należą do nich: wyznaczenie jasno określonych celów 
politycznych, rozwój rynku usług energetycznych, zwiększanie roli sektora publicznego, 
podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie ich zużycia energii, a także zwiększona 
efektywność dostaw energii. Środki te są ściśle powiązane z zakresem dwóch obecnie 
obowiązujących instrumentów prawnych: dyrektywy w sprawie usług energetycznych 
(DUE) i dyrektywy w sprawie kogeneracji (dyrektywa CHP) 5. Jak jednak wynika z oceny 
okresowej wspomnianych dyrektyw, w swojej bieżącej postaci nie będą one wystarczające do 
osiągnięcia celu politycznego i tym samym niezbędna jest ich zmiana. Celem niniejszej 
oceny skutków (OS) jest przeprowadzenie analizy w celu przygotowania zmian do 
przedmiotowych dyrektyw.  

2. NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

Cel polityczny UE dotyczący 20 % oszczędności zużycia energii nie zostanie zrealizowany w 
ramach obecnych polityk, a co za tym idzie, nie zostaną osiągnięte powiązane korzyści. 
Niewykorzystany potencjał gospodarczy istnieje w każdym sektorze (od przetwarzania 
energii do wykorzystania energii). Na przeszkodzie wciąż jednak stoją istotne wyzwania, 
takie jak niedostateczne zaangażowanie polityczne i słabo rozwinięte rynki poprawy 
efektywności energetycznej, niska świadomość istniejących możliwości i niewystarczające 

                                                 
1 COM(2011) 112 
2 7224/1/07, REV 1, poziom bazowy określono w oparciu o PRIMES 2007 
3 COM(2006) 545 
4 COM(2011) 109 
5 Odpowiednio 2006/32/WE i 2004/8/WE 
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środki zachęcające do wykorzystania poprawy efektywności energetycznej zarówno po 
stronie zapotrzebowania, jak i podaży.  

3. WAŻNA ROLA UE 

Prawo UE do podjęcia działań w zakresie efektywności energetycznej i oszczędności energii 
wynika z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Duża część 
odpowiedzialności spoczywa wprawdzie na państwach członkowskich, przewidziano jednak 
prawo UE do podjęcia działań ze względu na znaczenie, jakie efektywność energetyczna i 
oszczędność energii mają dla realizacji unijnych celów w zakresie zmiany klimatu, 
bezpieczeństwa dostaw energii, konkurencyjności i ochrony środowiska. Realizacja tych 
celów wymaga skoordynowanych działań i spójnej polityki w zakresie efektywności 
energetycznej i oszczędności energii.  

4. GŁÓWNE CELE POLITYCZNE  
Generalnym celem politycznym UE w zakresie efektywności energetycznej jest racjonalne 
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20 % w porównaniu z prognozami na rok 2020. Z 
uwagi na fakt, że postępy w realizacji tego celu nie są zadowalające, głównym celem 
niniejszej OS jest przyczynienie się do nadrobienia zaległości poprzez rozpatrzenie 
środków we wszystkich sektorach, w których istnieje niewykorzystany potencjał 
gospodarczy. 

5. PODEJŚCIE ANALITYCZNE  
Aby określić poziom bazowy w odniesieniu do każdego obszaru polityki zastosowano model 
równowagi ogólnej PRIMES. W celu przeanalizowania szczegółowego oddziaływania 
ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wariantów polityki zatwierdzonych do 
ostatecznego rozpatrzenia zastosowano model E3ME. W charakterze źródła danych 
wejściowych i założeń zastosowanych przy modelowaniu poszczególnych wariantów 
efektywności energetycznej wykorzystano szereg badań. 

W przypadkach gdy modelowanie nie było możliwe, określenia ewentualnego oddziaływania 
wariantów dokonywano na podstawie ocen oddolnych i badań indywidualnych.  

Wyboru najlepszych wariantów dokonano w oparciu o postępy osiągnięte w ramach obecnie 
obowiązujących polityk oraz oszacowanie pozostałych barier, wartości dodanej UE, 
ewentualnego oddziaływania, efektywności, skuteczności i spójności. 

6. PRZEANALIZOWANE WARIANTY 
Przy dokonywaniu analizy rozpatrywano warianty polityki na trzech szczeblach. Szczebel 
pierwszy odnosił się do potrzeby ustanowienia krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej oraz określenia ich kształtu. Drugi szczebel analizy odnosił się do charakteru i 
oddziaływania poszczególnych środków politycznych. W przypadku trzeciego szczebla 
natomiast poddano przeglądowi alternatywne koncepcje legislacyjne.  

Warianty polityki pierwszego szczebla 
A: Cele krajowe 
A1: Zachowanie obecnego podejścia  
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A2: Wydłużenie terminu realizacji orientacyjnego celu DUE w zakresie końcowego wykorzystania do 
roku 2020 
A3: Kompleksowy orientacyjny cel dla każdego państwa członkowskiego na rok 2020 
A4: Wiążący cel dla każdego państwa członkowskiego na rok 2020 

Warianty polityki drugiego szczebla 
B: Obowiązek oszczędności energii 
B1: Zachowanie obecnego podejścia  
B2: Uchylenie obecnych przepisów DUE bez ich zastąpienia 
B3: Nałożenie na wszystkie państwa członkowskie wymogu wprowadzenia obowiązku oszczędności 
energii przy pozostawieniu możliwości sporządzenia projektu państwom członkowskim 
B4: Taki jak B3, lecz z uwzględnieniem harmonizacji kluczowych parametrów projektu  

C: Dalsze środki na rzecz wykorzystania potencjału na etapie końcowego wykorzystania 
C1: Zachowanie obecnego podejścia 
C2: Środki na rzecz oszczędności energii w przypadku renowacji budynków publicznych  

C2a: Wprowadzenie wiążącego celu na poziomie 3 % w przypadku renowacji budynków publicznych 
do poziomów optymalnych pod względem kosztów 

C2b: Wprowadzenie wiążącego celu na poziomie 3 % w przypadku renowacji budynków publicznych 
do poziomów niemal zerowego zużycia energii 
C2c: Ustanowienie infrastruktury w zakresie krajowego finansowania i wsparcia technicznego 
renowacji budynków publicznych 
C3: Obowiązkowe wykorzystanie efektywności energetycznej w charakterze kryterium przy 
zamówieniach publicznych 
C4: Dobrowolne środki na rzecz wspierania efektywności energetycznej w ramach zamówień 
publicznych 
C5: Wzmocnione zobowiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania i rozliczeń przez 
przedsiębiorstwa energetyczne 
C6: Dobrowolne środki w zakresie opomiarowania i rozliczeń 
C7: Obowiązkowe audyty energetyczne i systemy zarządzania energią w odniesieniu do przemysłu 
C8: Dobrowolne systemy promowania audytów energetycznych oraz wykorzystania systemów 
zarządzania energią w przemyśle 
C9: Zobowiązanie państw członkowskich do wspierania przedsiębiorstw usług energetycznych 
(ESCO) 
C10: Dobrowolne środki na rzecz wspierania ESCO 

D: Środki na rzecz wykorzystania potencjału na etapie przetwarzania i dystrybucji energii 
D1: Zachowanie obecnego podejścia 
D2: Wycofanie obowiązujących przepisów 
D3: Obowiązkowy wymóg w zakresie CHP i systemów lokalnego ogrzewania/chłodzenia w 
odniesieniu do nowych przemysłowych instalacji elektrycznych oraz instalacji przemysłowych o 
wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną 
D4: Obowiązkowe przyłączenie energii z wysokosprawnej kogeneracji do sieci elektroenergetycznej 
i zapewnienie jej priorytetowego dostępu 
D5: Dobrowolne środki na rzecz wspierania CHP i systemów lokalnego ogrzewania/chłodzenia 
D6: Minimalne wymogi eksploatacyjne w odniesieniu do wytwarzania energii  
D7: Zobowiązanie organów regulacyjnych odpowiadających za sieci energetyczne do efektywności 
energetycznej 
D8: Dobrowolne środki na rzecz zwiększenia efektywności przetwarzania, przesyłania i dystrybucji 
energii 
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E: Sprawozdawczość krajowa 
E1: Zachowanie obecnego podejścia 
E2: Wymaganie składania sprawozdań w uproszczonej formie 
E3: Wymaganie szczegółowego obliczania oszczędności oraz szacowania środków w całej 
gospodarce 
E4: Sprawozdawczość wyłącznie w ramach krajowych programów reform 
E5: Połączenie sprawozdawczości z innymi stosownym instrumentami 

Warianty polityki trzeciego szczebla 
1: Zachowanie obu bieżących dyrektyw (DUE i CHP) w obecnej postaci 
2: Unieważnienie obu bieżących dyrektyw bez ich zastąpienia 
3: Złożenie wniosku dotyczącego dwóch odrębnych zmienionych dyrektyw oraz rozszerzenie ich 
zakresu 
4: Połączenie obu dyrektyw i rozszerzenie zakresu 
5: Zastosowanie rozporządzenia zamiast dyrektywy w charakterze instrumentu prawnego 

7. WNIOSKI: PREFEROWANE NOWE RAMY POLITYKI 

7.1. Preferowane warianty  
W następstwie analizy stwierdzono, że w chwili obecnej nie ma potrzeby proponowania 
wiążących celów krajowych. Mimo że takie cele mogłyby wskazywać duże znaczenie 
efektywności energetycznej oraz zapewnić jej wysoką pozycję na liście priorytetów 
politycznych, rzeczywistych zmian można dokonać właśnie dzięki indywidualnym środkom. 
Dlatego też zalecane są jedynie cele orientacyjne ustalane przez państwa członkowskie 
(wariant A3). Niezbędne jest jednak monitorowanie i ocena postępów. Jeżeli ocena 
przeprowadzona w 2013 r. wykaże, że podejście to zagraża powodzeniu realizacji ogólnego 
europejskiego celu zwiększenia efektywności energetycznej o 20 %, niezbędne będzie 
podjęcie działań na rzecz ustanowienia wiążących celów krajowych.  

Aby wykluczyć potrzebę ustanowienia wiążącego celu, zapewniając jednocześnie osiągnięcie 
takich samych wyników, można zaproponować opisane poniżej środki. 

Obowiązek oszczędności energii (wariant B4) ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
wykorzystania środków w zakresie efektywności energetycznej oraz wspierania rozwoju 
rynku usług energetycznych. Sugeruje się zatem wprowadzenie krajowych systemów 
zobowiązujących do oszczędności energii, które będą ukierunkowane na obniżanie 
zużycia energii końcowej o 1,5 % rocznie. Właściwym jest, aby państwa członkowskie 
nałożyły ten obowiązek na swoje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej sektora 
energetycznego (dostawców lub dystrybutorów), gdyż te podmioty rozporządzają 
informacjami na temat zużycia energii przez swoich odbiorców. Niektóre kluczowe cechy 
systemów zobowiązujących należy zharmonizować na szczeblu UE (np. poziom ambicji oraz 
metody obliczeń), państwa członkowskie powinny mieć jednak możliwość dostosowywania 
ich do swoich uwarunkowań krajowych. Wymóg ten umożliwi określenie wartości finansowej 
oszczędności energii oraz powiązanie zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej sektora energetycznego z efektywnością energetyczną, a nie tylko z 
ilością dostarczonej energii. Oczekiwane oszczędności są znaczne (oszczędności pierwotnego 
zużycia energii w wysokości 108-118 Mtoe w roku 2020), natomiast koszty w przeliczeniu na 
osobę są znikome i równomiernie rozłożone pomiędzy końcowych odbiorców energii. 
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Sektor publiczny mógłby być ważnym uczestnikiem procesu pobudzania transformacji 
rynku w kierunku bardziej energooszczędnych produktów, budynków i usług z racji dużych 
ilości wydatków publicznych, i z tego względu zaproponowano dwa środki. W ramach 
pierwszego z nich 3 % budynków będących własnością instytucji publicznych powinno być 
corocznie poddawane renowacji do poziomów optymalnych pod względem kosztów (wariant 
C2a). Krok ten nie przyniósłby szczególnie dużych oszczędności energii (około 9 Mtoe), ale 
ma potencjał rozwojowy z racji ich znacznej widoczności w życiu publicznym. Nawet przy 
rozpatrywaniu kategorii pieniężnych, korzyści wynikające z tego wariantu przewyższą 
poniesione koszty: dodatkowe inwestycje związane z energią w wysokości 1,6 mld EUR 
rocznie w okresie 2010-2020 zostaną zrekompensowane oszczędnościami na rachunkach za 
energię w wysokości 1,92 mld EUR. W ramach drugiego środka instytucje publiczne 
nabywające produkty i budynki o wysokim wskaźniku charakterystyki energetycznej na 
podstawie dostępnych etykiet energooszczędności i świadectw charakterystyki energetycznej 
(wariant C3) będą stanowić siłę napędową rynku. Przyniosłoby to bezpośredni skutek w 
postaci 9-18 Mtoe zaoszczędzonych w 2020 r. Wariant ten powodowałby konieczność 
początkowego zwiększenia nakładów inwestycyjnych, ale doprowadziłby do obniżenia 
całkowitych kosztów ponoszonych przez organizacje sektora publicznego. 

Zarówno informacje dotyczące rzeczywistego zużycia energii, przekazywane często 
gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom za pośrednictwem ich rachunków za energię 
(wariant C5), jak i informacje dotyczące potencjału oszczędności przekazywane dużym 
przedsiębiorstwom za pośrednictwem audytów energetycznych (wariant C7), mają duże 
znaczenie przy wypełnianiu luki informacyjnej stanowiącej jedną z barier na drodze do 
efektywności. Jak wynika z analizy, w przypadku obu wariantów obciążenia nałożone na 
odbiorców końcowych i przedsiębiorstwa byłyby stosunkowo niewielkie w porównaniu z 
odniesionymi przez nie korzyściami. Potencjalne oszczędności w ramach obu wariantów są 
również istotne i mogłyby wynieść nawet około 90 Mtoe w przypadku wariantu C5 i do 30 
Mtoe w przypadku wariantu C7. Skala oszczędności zależałaby jednak od reakcji 
poszczególnych odbiorców oraz wzajemnego oddziaływania omawianych środków i innych 
środków krajowych, które zachęcałyby odbiorców do wykorzystywania udostępnianych im 
informacji. 

Istotnym graczem są przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO), które mogłyby 
przejąć pewną część obciążeń związanych z wymaganymi na początku inwestycjami w środki 
w zakresie efektywności energetycznej. Nawet na dobrze ugruntowanych rynkach usług 
energetycznych koszty transakcji są jednak zbyt wysokie, aby potencjalni odbiorcy mogli z 
łatwością ocenić dostępną ofertę usługową. W związku z tym sugeruje się, aby państwa 
członkowskie ustanowiły struktury służące prowadzeniu monitorowania rynku, udostępniając 
wykazy ofert usług energetycznych oraz standardowych umów (wariant C9). W tym celu 
państwa członkowskie mogłyby wykorzystać agencje powołane już w celu realizacji polityk 
w zakresie efektywności energetycznej, dzięki czemu omawiany wariant nie stanowiłby dla 
nich znaczącego obciążenia administracyjnego. 

Mając na względzie wspieranie bardziej efektywnego wytwarzania, przesyłania i 
dystrybucji energii, proponuje się przedstawienie pewnej liczby środków regulacyjnych. 
Należą do nich środki mające zagwarantować, że nadwyżki ciepła powstałego przy 
wytwarzaniu energii i w procesach przemysłowych oraz pochodzącego z innych źródeł 
związanych z przekształcaniem odpadów w energię będą wykorzystywane w pierwszej 
kolejności do zaspokojenia popytu na ciepło w budynkach i przedsiębiorstwach, i że 
pierwotne źródła paliw będą wykorzystywane w bardziej efektywny sposób. Można by to 
osiągnąć dzięki wymogom dotyczącym wyposażenia nowych mocy wytwórczych oraz 
instalacji przemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na ciepło w jednostki odzysku ciepła 
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(CHP), a także zapewnienia połączenia ich z odbiorcami za pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania/chłodzenia (wariant D3). Po drugie, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne i 
stworzyć równe szanse, konieczne jest ustanowienie jasno określonych zasad podłączenia 
energii pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji do sieci elektroenergetycznej oraz 
zapewnienie jej priorytetowego dostępu (wariant D4). Dzięki temu CHP byłaby traktowana 
na równi z technologiami energii odnawialnej.  

Ponadto organy regulacyjne sieci energetycznych powinny zostać zobowiązane do 
projektowania takich taryf i regulacji dotyczących sieci, które umożliwiałyby oferowanie 
odbiorcom energooszczędnych rozwiązań i technologii (wariant D7). Z uwagi na fakt, że nie 
przysporzyłoby to organom regulacyjnym dodatkowych zadań, ale przyznałoby wyraźne 
upoważnienie do traktowania w sposób uprzywilejowany efektywności energetycznej w 
ramach ich zadań, dodatkowe obciążenie administracyjne byłoby nieznaczne. Proponuje się 
także, aby Komisja monitorowała postępy w zakresie efektywności energetycznej przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, a jeżeli to nie wystarczy, po szczegółowej analizie 
należy zaproponować dalsze środki (wariant D6bis). 

Mając na uwadze ograniczenie obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym dopilnowaniu, 
aby prowadzone było prawidłowe monitorowanie postępów, sugeruje się składanie 
sprawozdań w uproszczonej formie (wariant E2). Podejście to zmniejszyłoby obciążenia 
administracyjne poprzez wyeliminowanie najbardziej kosztownych zadań: ocen ex ante i ex 
post dotyczących poszczególnych środków politycznych. Przewiduje się, że doprowadziłoby 
to do obniżenia kosztów o połowę w porównaniu ze stanem obecnym. 

Jak wynika z analizy wariantów polityki trzeciego szczebla, rozszerzenie zakresu dyrektyw 
DUE i CHP byłoby korzystne. Połączenie ich w jeden tekst legislacyjny zapewniłoby ich 
uproszczenie oraz większą spójność. 

Wszystkie proponowane warianty są wzajemnie powiązane i umacniają się nawzajem. 
Tylko pod warunkiem połączenia ich w jednym pakiecie będą one w stanie doprowadzić do 
wymaganego zmniejszenie zużycia energii po społecznie akceptowanych kosztach. 

7.2. Całkowite oddziaływanie 
W przedstawionej kombinacji instrumentów niejednokrotnie będzie dochodzić do nakładania 
się zakresów i wzajemnego oddziaływania. Jak wynika z modelowania całego pakietu, 
zapotrzebowanie na energię pierwotną w roku 2020 będzie mniejsze o 19,7-20,9 % w 
porównaniu z prognozą bazową opracowaną w oparciu o model PRIMES 2007, natomiast 
zapotrzebowanie na energię końcową zmniejszy się w roku 2020 o 15,6-19,5 %. Sektory, 
które w największym stopniu zmniejszą zapotrzebowanie, to transport i budownictwo 
mieszkaniowe. Istotne obniżenie zużycia energii ma także miejsce w sektorze usług w 
związku z ulepszonymi urządzeniami oraz usprawnionymi systemami ogrzewania i 
chłodzenia. Poprawie ulega również sprawność wytwarzania energii, a niektóre środki mające 
na celu zmniejszenie zapotrzebowania końcowego na energię prowadzą do mniejszego 
zużycia, a tym samym mniejszej produkcji energii elektrycznej.  

Środki na rzecz osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii o 20 % w 2020 roku będą 
wspierać osiągnięcie celu w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności 
w sektorach nieobjętych systemem ETS. Zgodnie z planem działania na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej na rok 2050 osiągnięcie celów 20 % w zakresie efektywności energetycznej i 
odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 25 %. W tym kontekście Komisja stwierdziła, że będzie monitorować 
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oddziaływanie nowych środków na rzecz realizacji celu zwiększenia efektywności 
energetycznej o 20 % na system handlu uprawnieniami do emisji (ETS)6. 

Oddziaływanie na system ETS pokazują wyniki modeli dotyczących ogólnego zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20 %. Różnią się one jednak znacznie w zależności od 
wykorzystanego modelu. Chociaż oba modele prognozują dalszą redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, podają one różne wyniki w przypadku oddziaływania na cenę uprawnień do 
emisji w ramach systemu ETS: wynik modelu E3ME prognozuje spadek ceny uprawnień do 
emisji w ramach systemu ETS do poziomu zerowego w roku 2020, natomiast scenariusze 
PRIMES prognozują znacznie mniejsze oddziaływanie na cenę uprawnień do emisji (spadek z 
16,5 EUR/t do 14,2 EUR/t w 2020 r.). Mniejszy wpływ na cenę uprawnień do emisji w 
ramach systemu ETS w przypadku modelu PRIMES da się wyjaśnić między innymi 
większym udziałem modelowanych środków zapewniających zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS, zakładaną możliwością pełnego 
przewidywania sytuacji na rynku oraz zakładaną nieograniczoną swobodą w zakresie 
gromadzenia uprawnień w ramach systemu ETS do roku 2050. Właściwym jest, aby 
oddziaływanie proponowanych środków na system ETS było monitorowane. 

Dodatkowe koszty, które poniesie cały system energetyczny, wzrosną o 2,6-4,7 % w 
porównaniu ze scenariuszem referencyjnym7. W następstwie wzrostu efektywności 
energetycznej ceny energii elektrycznej wykażą w perspektywie krótkoterminowej tendencje 
wzrostowe z 141 do 146 EUR/MWh w związku z koniecznością finansowania stałych 
kosztów środków na rzecz efektywności energetycznej8. W dłuższej perspektywie dojdzie 
jednak do zrekompensowania tego wzrostu dzięki ustabilizowaniu cen energii elektrycznej w 
następstwie niższego zapotrzebowania.  

Można zatem potwierdzić, że przedstawiony pakiet wariantów polityki jest w stanie 
umożliwić osiągnięcie celu 20 % oraz czerpanie dodatkowych korzyści, które pozostaną 
wymierne po roku 2020. Dodatkowe koszty osiągnięcia ogólnego celu 20 % za pomocą 
proponowanego zestawu środków są stosunkowo niewielkie. Całkowite oddziaływanie 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe przedstawionych powyżej wariantów wniesie 
zdecydowany pozytywny wkład w polityki UE oraz posłuży jako filar zapewniający. 

                                                 
6 COM(2011) 112 
7 Scenariusz referencyjny PRIMES 20% 
8 Ibid. 7 


