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1. OKREŚLENIE PROBLEMU 
Dobrostan naszych obywateli, przemysłu i gospodarki zależy od bezpiecznej, pewnej, 
zrównoważonej i przystępnej cenowo energii. W dzisiejszym świecie energia jest potrzebna 
na co dzień i jest z reguły traktowana w Europie jako oczywiste dobro. System zaopatrzenia 
w energię i jego organizacja rozwijały się przez setki, jeżeli nie tysiące lat, wykorzystując 
różne paliwa i systemy przesyłu. Nasz obecny system energetyczny oraz metody 
wytwarzania, przetwarzania i zużywania energii wydają się nie do utrzymania w przyszłości 
ze względu na: wysoką emisję gazów cieplarnianych, zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw 
oraz zagrożenia dla konkurencyjności związane z wysokimi kosztami energii oraz 
niedoinwestowaniem. 

Potrzeba będzie dziesięcioleci, aby wprowadzić nasze systemy energetyczne na bardziej 
pewną i zrównoważoną drogę. Nie ma jednego prostego rozwiązania pozwalającego na 
zmianę sytuacji. Nie istnieje takie źródło energii, które byłoby bogate, a jednocześnie 
pozbawione wad pod względem zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa dostaw i 
konkurencyjności (ceny). Dlatego rozwiązanie problemu wymaga kompromisów i sam rynek 
w obecnych warunkach prawnych może nie być w stanie go zapewnić. W najbliższej 
przyszłości będzie jednak konieczne dokonanie znaczących inwestycji w celu zastąpienia 
aktywów energetycznych, tak aby zapewnić obywatelom zbliżony poziom komfortu w 
przystępnych cenach, zapewnić przedsiębiorstwom bezpieczne i konkurencyjne dostawy 
energii oraz dbać o środowisko. 

Korzystanie z niskoemisyjnych, krajowych (tj. wewnątrzunijnych) lub bardziej 
zróżnicowanych źródeł energii, wytwarzanej i zużywanej w efektywny sposób, może 
przynieść znaczące korzyści nie tylko dla środowiska, konkurencyjności oraz bezpieczeństwa 
dostaw energii, ale także dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju regionalnego i 
innowacji. Jakie są zatem przeszkody? Dlaczego przejście na niskoemisyjny, bardziej 
konkurencyjny system energetyczny wykorzystujący bardziej zróżnicowane źródła energii nie 
następuje lub też odbywa się zbyt wolno? 

Istnieje kilka czynników stojących na drodze przemian:  

1) Rynkowe ceny energii nie w pełni odzwierciedlają wszystkie koszty ponoszone przez 
społeczeństwo pod względem zanieczyszczenia, emisji gazów cieplarnianych, zubażania 
zasobów, wytwarzania odpadów, użytkowania gruntów, jakości powietrza oraz zależności 
geopolitycznych. 

2) Bezwładność systemu fizycznego  
Większość nakładów na system energetyczny to aktywa długoterminowe, co prowadzi do 
zamrożenia środków, a wszelkie zmiany w systemie uwidaczniają się bardzo powoli. 

3) Opinia publiczna i nawyki użytkowników 
Opinia publiczna często uważa zagrożenia związane z budową nowych elektrowni i 
infrastruktury za większe, niż wynika to z opinii naukowych. Często potrzeba również wiele 
czasu i odpowiednich środków motywujących lub regulacji prawnych, aby przekonać ludzi do 
zmiany sposobów, w jaki ogrzewają swoje domy, przemieszczają się itp. 

4) Niepewność dotycząca technologii, popytu, cen i rozwoju rynku 
System energetyczny cechuje się dużym udziałem długoterminowych kosztów stałych, które 
odzyskuje się na przestrzeni dziesięcioleci. Niepewność może znacząco zwiększyć ryzyko i 
koszty dla inwestorów oraz zniechęcić konsumentów i przedsiębiorców do inwestowania.  
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5) Niedoskonałość rynków 
Konkurencja jest słaba w tych państwach członkowskich, gdzie rynki są nadal zdominowane 
przez podmioty zasiedziałe. Kolejny czynnik to krótkowzroczność rynku polegająca na tym, 
że podmioty nie zawsze są zainteresowane długoterminowymi inwestycjami, ponieważ zależy 
im raczej na korzyściach w bliższej perspektywie czasowej. Rozwijające się rynki usług w 
zakresie efektywności energetycznej i zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii 
borykają się z niewielką liczbą uczestników i brakiem odpowiednich przepisów 
umożliwiających działalność. 

2. ANALIZA POMOCNICZOŚCI I WARTOŚCI DODANEJ DLA UE  
Kompetencje UE w dziedzinie energii są określone w art. 1941 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Kompetencje Unii w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym 
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym i pozostałych sektorach, 
są określone w art. 191–193. Z ekonomicznego punktu widzenia wiele zmian w systemie 
energetycznym najlepiej wprowadzać na poziomie całej UE, wykorzystując działania 
zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich, z poszanowaniem ich odpowiednich 
kompetencji. 

3. CELE INICJATYWY UE 
Ogólnym celem jest opracowanie wizji i strategii, w jaki sposób osiągnąć dekarbonizację 
systemu energetycznego UE do roku 2050, z uwzględnieniem celów w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności. 

W ramach realizacji celu ogólnego proponuje się następujące cele szczegółowe: 

(i) Zapewnić inwestorom większą pewność dotyczącą możliwych przyszłych kierunków 
polityki na szczeblu UE, przedstawiając różne sposoby odchodzenia od paliw kopalnych do 
roku 2050 oraz ich najważniejsze skutki gospodarcze, społeczne i ekologiczne; 

(ii) Przedstawić kompromisy w zakresie poszczególnych celów polityki i różnych sposobów 
dekarbonizacji oraz zidentyfikować wspólne elementy łączące wszystkie sposoby 
dekarbonizacji; 

(iii) Ustalić najważniejsze etapy po roku 2020, aby zmobilizować zainteresowane strony i 
zwiększyć pewność dotyczącą okresu po roku 2020. 

Plan działania do roku 2050 powinien się opierać na aktualnych celach polityki energetycznej 
UE – zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie dostaw i konkurencyjności. 

                                                 
1 Artykuł 194: 

1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w 
duchu solidarności między Państwami Członkowskimi: 
a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii; 
b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; 
c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i 
odnawialnych form energii; oraz 
d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii. 
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4. WARIANTY STRATEGICZNE 
Niniejsza ocena skutków różni się od tradycyjnych dokumentów, gdzie przedstawia się 
poszczególne warianty strategiczne pozwalające na osiągnięcie danych celów polityki, a 
następnie ocenia skutki tych wariantów w celu wybrania najkorzystniejszego. W niniejszym 
dokumencie dokonano raczej oceny pewnego katalogu możliwych do wprowadzenia zmian, 
aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób system energetyczny może 
zmniejszyć emisję CO2 związaną z energią o 85 % w porównaniu do roku 1990 (co 
odpowiada zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 80 % do roku 2050) oraz zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność; nie dokonano natomiast wyboru żadnego 
wariantu. 

Na potrzeby analizy dekarbonizacji systemu energetycznego można zaproponować kilka 
użytecznych scenariuszy. Ich treść była szeroko omawiana z różnymi zainteresowanymi 
stronami. Zainteresowane strony i Komisja Europejska zidentyfikowały cztery główne ścieżki 
dekarbonizacji sektora energetycznego, przy czym efektywność energetyczna ma wpływ 
głównie na stronę popytu, a odnawialne źródła energii, energia jądrowa i CCS 
(wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) na stronę podaży (zmniejszenie 
intensywności emisji dwutlenku węgla po stronie podaży). Zaproponowane warianty 
strategiczne (scenariusze) przedstawiają pięć różnych kombinacji czterech wariantów 
dekarbonizacji. Wariantów dekarbonizacji nie rozpatruje się osobno, ponieważ w każdym 
scenariuszu oceniającym cały system energetyczny muszą być uwzględnione interakcje 
pomiędzy różnymi elementami. Wszystkie scenariusze dekarbonizacji zakładają zmniejszenie 
emisji CO2 z energii o 85 % do roku 2050 i zostanie dokładnie przeanalizowane, czy każdy 
wariant strategiczny poprawi również bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność sektora 
energii, a także doprowadzi do osiągnięcia przystępnych kosztów energii. 

 
 Warianty strategiczne 
1 Kontynuacja dotychczasowego postępowania (wspólny scenariusz odniesienia2) 
1 a Aktualne inicjatywy strategiczne (AIS) – scenariusz AIS (zaktualizowany 

scenariusz odniesienia) 
2 Scenariusz oparty na wysokiej efektywności energetycznej 
3 Scenariusz oparty na zróżnicowanych technologiach dostaw3 
4 Scenariusz oparty na dużym udziale odnawialnych źródeł energii 
5 Scenariusz oparty na opóźnionym CCS 
6 Scenariusz oparty na małym udziale energii jądrowej 

5. OCENA SKUTKÓW I PORÓWNANIE WARIANTÓW  

Skutki dla środowiska naturalnego 
Jeżeli chodzi o skutki dla środowiska naturalnego, to wszystkie warianty strategiczne 
przewidują znaczące zmniejszenie zużycia energii, a największa redukcja ma miejsce w 
przypadku scenariusza opartego na wysokiej efektywności energetycznej. Skład koszyka 
energetycznego w systemie zdekarbonizowanym również ulega dużym zmianom, przy czym 
we wszystkich scenariuszach znacznie wzrósłby udział odnawialnych źródeł energii. Rozwój 

                                                 
2 Stosowany również w planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną i białej księdze dotyczącej transportu.  
3 Scenariusz 3 stanowi powtórzenie scenariusza „Skuteczne i ogólnie uznawane technologie” 

stosowanego w planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną i białej księdze dotyczącej transportu na podstawie scenariusza 1 a.  
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elektrowni jądrowych zależy od przyjętych założeń, a jego udział w zużyciu energii 
pierwotnej waha się od 2 do 18 %. Udział gazu jest największy w scenariuszu opartym na 
małym udziale energii jądrowej, przy dużym udziale CCS. Zużycie ropy naftowej i paliw 
stałych będzie się zmniejszać. Udział elektryczności w końcowym zużyciu energii zwiększy 
się dwukrotnie w porównaniu do obecnego poziomu, a elektryczność stanie się 
najważniejszym źródłem energii końcowej. Wszystkie scenariusze dekarbonizacji zakładają 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80 % i CO2 z energii o 85 % do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990 oraz tak samo emisji skumulowanych w prognozowanym okresie. 
W 2030 r. wielkość emisji CO2 z energii powinna być mniejsza o 38–41 %, a gazów 
cieplarnianych ogółem o 40–41 %. 

Skutki ekonomiczne 
Różne analizy wpływu polityki w zakresie energii i emisji CO2 na PKB wskazują, że jest on 
raczej ograniczony. W zależności od scenariusza dekarbonizacji, w porównaniu ze 
scenariuszem odniesienia i scenariuszem AIS, średnie roczne dodatkowe koszty dla systemu 
energetycznego wynikające z dążenia do dekarbonizacji w ramach globalnych wysiłków nie 
występują wcale lub są niewielkie. Jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, to niektóre 
warianty strategiczne przewidują pewną obniżkę cen w stosunku do scenariusza odniesienia i 
scenariusza AIS (efektywność energetyczna i zróżnicowane technologie dostaw), a inne 
podwyżkę (scenariusz oparty na dużym udziale odnawialnych źródeł energii oraz, w 
mniejszym stopniu, scenariusz oparty na małym udziale energii jądrowej). Ceny dwutlenku 
węgla w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) są znacznie 
wyższe niż w scenariuszu odniesienia i scenariuszu AIS, podczas gdy ceny paliw są niższe. 
Wszystkie warianty strategiczne wymagają coraz bardziej złożonej infrastruktury 
energetycznej (linie elektryczne, inteligentne sieci energetyczne, składowanie), przy czym 
największe wymagania stawia scenariusz oparty na dużym udziale odnawialnych źródeł 
energii. 

Skutki społeczne 
Wymiar społeczny planów odchodzenia od paliw kopalnych ma kluczowe znaczenie, 
ponieważ przejście na gospodarkę niskoemisyjną wymaga głębokich zmian w kilku sektorach 
mających wpływ na przedsiębiorstwa, wielkość zatrudnienia i warunki pracy. Edukację i 
szkolenia należy uwzględnić na wczesnym etapie, aby uniknąć bezrobocia w jednych 
sektorach, a niedoboru siły roboczej w innych. 

Analizy wykazały, że do 2020 r. wpływ polityki dekarbonizacji na poziom zatrudnienia 
będzie niewielki, ale nakłady na nowe technologie mogą stworzyć zapotrzebowanie na 
bardziej wykwalifikowanych pracowników. Bezpieczeństwo dostaw energii, mierzone w 
kategoriach zależności od importu, poprawia się we wszystkich wariantach strategicznych do 
roku 2050, przy czym największą poprawę obserwuje się w scenariuszu opartym na dużym 
udziale odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chodzi o przystępność kosztów energii dla 
gospodarstw domowych, to wszystkie warianty strategiczne przewidują znaczące 
oszczędności paliw, ale również większe koszty kapitałowe i inwestycyjne na rzecz 
efektywności energetycznej. Wydatki gospodarstw domowych na energię ogółem są większe 
we wszystkich wariantach strategicznych, przy czym największy wzrost obserwuje się w 
przypadku wariantów zakładających duży nacisk na efektywność energetyczną i udział 
odnawialnych źródeł energii. 

Warianty porównano pod kątem ich skuteczności, efektywności i spójności.  

Jeżeli chodzi o skuteczność, to wzięto pod uwagę trzy cele polityki energetycznej – 
zrównoważony charakter, bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność. Wszystkie warianty 
strategiczne zaprojektowano tak, aby osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 z sektora energii o 
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85 % do roku 2050, a więc wszystkie są skuteczne. Należy zauważyć, że niektóre warianty 
zależą w dużym stopniu od powodzenia nowych technologii, jeszcze niesprawdzonych 
komercyjnie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, to wszystkie warianty strategiczne 
zmniejszają zależność od importu. Jednakże w coraz bardziej zelektryfikowanym świecie 
stabilność sieci może być dużo większym problemem. Jeżeli chodzi o konkurencyjność, to 
niektóre warianty strategiczne przewidują niewielką obniżkę cen elektryczności w 
porównaniu do scenariusza odniesienia i scenariusza AIS, a inne zakładają podwyżkę cen. 
Ceny ETS są znacznie wyższe niż w scenariuszu odniesienia i scenariuszu AIS, podczas gdy 
ceny paliw są niższe. Model inicjuje odpowiednie inwestycje kierowane określoną polityką 
lub cenami dwutlenku węgla, a decyzje inwestycyjne opierają się na założeniu doskonałej 
przewidywalności. 

Jeżeli chodzi o efektywność, to analiza wykazała, że koszty dekarbonizacji systemu 
energetycznego są zbliżone we wszystkich scenariuszach oraz że większość scenariuszy 
dekarbonizacji wykazuje nawet oszczędności kosztowe w porównaniu do scenariusza 
odniesienia. Najmniej kosztowne scenariusze to scenariusz oparty na opóźnionym CCS i 
scenariusz oparty na zróżnicowanych technologiach dostaw przy dużym udziale energii 
jądrowej. 

Wszystkie scenariusze polityki są spójne z innymi długoterminowymi celami UE (w zakresie 
klimatu, transportu itp.). Nie ma jednoznacznego zwycięzcy spośród wariantów 
strategicznych, który uzyskałby najlepsze wyniki we wszystkich kryteriach, i należy wziąć 
pod uwagę kilka kompromisów. 

6. WNIOSKI 

Aktualne prognozy tendencji pozwalają oczekiwać osiągnięcia zaledwie połowy wymaganej 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia zależności od importu, w szczególności w 
przypadku gazu, oraz wzrostu cen elektryczności i kosztów energii. Analiza modelowa 
wykazała, że dekarbonizacja sektora energetycznego jest wykonalna i można ją osiągnąć 
poprzez różne kombinacje środków w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych 
źródeł energii, energii jądrowej i CCS, oraz że związane z tym koszty są akceptowalne. 

Wspólne elementy wynikające z analizy scenariuszy 

– Konieczne jest zintegrowane podejście.  
– Elektryczność jest istotnym elementem scenariuszy dekarbonizacji, a jej udział w 

2050 r. powinien wynosić 36–39 %. 
– We wszystkich scenariuszach dekarbonizacji obserwuje się znaczącą poprawę w 

zakresie efektywności energetycznej.  
– Udział odnawialnych źródeł energii wzrasta znacząco we wszystkich scenariuszach, 

osiągając co najmniej 55 % końcowego zużycia energii brutto w roku 2050. 
– Większe wykorzystanie energii odnawialnej oraz usprawnienia w zakresie 

efektywności energetycznej wymagają nowoczesnej, niezawodnej i inteligentnej 
infrastruktury z możliwością składowania energii elektrycznej.  

– Energia jądrowa odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji, a największy udział ma w 
przypadku scenariusza opartego na opóźnionym CCS. 

– CCS przyczynia się istotnie do dekarbonizacji w większości scenariuszy, a 
największy udział ma w przypadku ograniczeń dotyczących energetyki jądrowej.  

– Wszystkie scenariusze zakładają odejście od wysokich wydatków na 
paliwa/wydatków eksploatacyjnych na rzecz wysokich wydatków kapitałowych. 
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– Znaczące zmiany w okresie do 2030 r. będą miały kluczowe znaczenie dla 
racjonalnej pod względem kosztów, długoterminowej dekarbonizacji świata; koszty 
ekonomiczne będą akceptowalne, jeżeli działania rozpoczną się wcześnie, tak aby 
restrukturyzacja systemu energetycznego szła w parze z cyklami inwestycyjnymi. 

– Koszty takiej głębokiej dekarbonizacji są niskie we wszystkich scenariuszach ze 
względu na niższe koszty uzyskania paliw, przy czym oszczędności kosztowe 
obserwuje się przede wszystkim w scenariuszach opierających się na wszystkich 
czterech głównych wariantach dekarbonizacji. 

– Koszty rozkładają się nierówno w poszczególnych sektorach, przy czym największy 
wzrost kosztów dotyka gospodarstwa domowe ze względu na wyższe koszty 
bezpośrednich nakładów na efektywność energetyczną urządzeń, pojazdów i izolacji. 

– Zewnętrzny rachunek energetyczny Unii z tytułu importu ropy naftowej, gazu i 
węgla znacznie się zmniejszy w warunkach dekarbonizacji z powodu istotnego 
zmniejszenia wielkości importu i cen. 

Niektóre istotne dla polityki wnioski można wyciągnąć zarówno na podstawie wyników 
analizy scenariuszy, jak i na podstawie porównania rynku idealnego i warunków 
technologicznych niezbędnych do celów modelowania z sytuacją mającą miejsce w dużo 
bardziej złożonej rzeczywistości. 

Konsekwencje dla dalszego stanowienia polityki 

– Osiągnięcie dekarbonizacji przy zachowaniu konkurencyjności gospodarki UE jest 
możliwe. W przypadku braku działań globalnych w zakresie klimatu problemem 
może być zjawisko ucieczki emisji gazów cieplarnianych i mogą być konieczne 
odpowiednie instrumenty, aby zachować konkurencyjność sektorów o dużym 
zużyciu energii. 

– Przewidywalność i stabilność ram strategicznych i prawnych stwarzają sprzyjające 
środowisko dla inwestycji niskoemisyjnych. Podczas gdy ramy na okres do 2020 r. 
są w zasadzie określone, należy już rozpocząć rozmowy na temat polityki na lata 
2020–2030. Określenie głównych etapów i celów pomoże uniknąć kosztów 
osieroconych. Niepewność może prowadzić do sytuacji nieoptymalnej, gdzie 
realizowane będą tylko inwestycje o niskich początkowych kosztach kapitałowych. 

– Funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest konieczne do stymulowania inwestycji 
tam, gdzie jest to najbardziej racjonalne pod względem kosztów. 

– Efektywność energetyczna często wykazuje lepsze wyniki w świecie modelowym 
niż w rzeczywistości. Postępy w zakresie efektywności energetycznej są często 
blokowane przez rozbieżność motywacji, problemy gotówkowe niektórych grup 
konsumentów, niewystarczającą wiedzę i umiejętność przewidywania prowadzące 
do zablokowania w przestarzałych technologiach itp. Dlatego konieczne są 
ukierunkowane strategie pomocnicze, np. na rzecz wyborów konsumenckich w 
większym stopniu uwzględniających efektywność energetyczną. 

– Należy zapewnić silne wsparcie dla prac badawczo-rozwojowych oraz projektów 
demonstracyjnych, aby obniżyć koszty technologii niskoemisyjnych.  

– Należy zająć się kwestią publicznej akceptacji wszystkich technologii i infrastruktur 
niskoemisyjnych, a także kwestią gotowości konsumentów do podjęcia 
sugerowanych zmian i ponoszenia wyższych kosztów. 

– Może wystąpić konieczność rozpatrzenia towarzyszących strategii społecznych na 
wczesnym etapie procesu z uwagi na fakt, że gospodarstwa domowe ponoszą dużą 
część kosztów. Chociaż przeciętne gospodarstwo domowe może udźwignąć te 
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koszty, bardziej wrażliwi konsumenci mogą wymagać szczególnego wsparcia, aby 
poradzić sobie z większymi wydatkami.  

– Elastyczność. Przyszłość jest niepewna i nikt nie umie jej przewidzieć. Dlatego w 
przypadku podejścia zorientowanego na efektywność kosztową ważne jest 
zachowanie elastyczności, ale niektóre decyzje są konieczne już na obecnym etapie, 
aby rozpocząć proces, który wymaga innowacji i inwestycji, a inwestorzy potrzebują 
uzasadnionego stopnia pewności wynikającego ze zmniejszonego ryzyka z tytułu 
polityki i przepisów prawa.  

– Konieczne jest proaktywne podejście do wymiaru zewnętrznego, w szczególności do 
relacji z dostawcami energii, i to na wczesnym etapie, z uwagi na wpływ globalnej 
dekarbonizacji na przychody z eksportu paliw kopalnych oraz niezbędne nakłady na 
produkcję i przesył energii w czasie fazy przejściowej zmierzającej ku 
dekarbonizacji. 

7. MONITORING I OCENA 
Plan działania nie jest przedsięwzięciem jednorazowym i będzie regularnie aktualizowany z 
uwzględnieniem najnowszych zmian. Ponadto Komisja będzie stale monitorować zestaw 
kluczowych wskaźników, które są już dostępne i obecnie używane.  


