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ANNEX 1 

  

ZAŁĄCZNIK 
 

ZAKTUALIZOWANY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE UNII ENERGETYCZNEJ

do 

KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU 

REGIONÓW I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO 

Stan unii energetycznej 

{SWD(2015) 208} 
{SWD(2015) 209} 

{SWD(2015) 217 à 243}  
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Zaktualizowany Plan działania w zakresie unii energetycznej – listopad 2015 r. 

Legenda: BD: bezpieczeństwo dostaw / WRE: wewnętrzny rynek energii / EE: efektywność energetyczna / GHG: gazy cieplarniane / BiI: badania i 
innowacje 

Niniejszy plan pokrywa się z planem przedstawionym w załączniku do komunikatu Komisji „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej 
opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” przyjętego w dniu 25 lutego 2015 r. (COM(2015)80). Jedyna nowa informacja w tej tabeli 
zawarta jest w ostatniej kolumnie, w której podano zaktualizowane dane o inicjatywach, które zostały już przyjęte lub zmieniono ich harmonogram. Nie 
podano natomiast żadnych nowych informacji na temat inicjatyw przewidzianych początkowo na rok 2016 lub późniejszy okres.  

Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

Infrastruktura         

Skuteczne wdrożenie celu 10 % 
elektroenergetycznych połączeń 
międzysystemowych 

Komisja 

Państwa 
członkowskie 

Krajowe organy 
regulacyjne 

Operatorzy 
systemów 
przesyłowych 

2015-20 X X  X  Przyjęty w dniu 25 lutego 
2015 r. (COM(2015)82) 

Drugi wykaz projektów będących 
przedmiotem wspólnego 
zainteresowania (PCI) – 

Komisja 

Państwa 

2015 X X  X  Akt delegowany przyjęty 
dnia 18 listopada 2015 r. 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

prowadzący do aktu delegowanego 
Komisji  

członkowskie (C(2015)8052) 

Komunikat na temat postępów w 
zakresie utworzenia wykazu 
najważniejszych infrastruktur 
energetycznych i środków 
koniecznych, aby osiągnąć 15 % 
cel elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych na 
rok 2030 

Komisja 2016 X X     

Utworzenie forum ds. 
infrastruktury energetycznej 

Komisja 

Państwa 
członkowskie 

2015 X X    Pierwsze spotkanie forum 
ds. infrastruktury 
energetycznej odbyło się w 
dniach 9-10 listopada 
2015 r. w Kopenhadze 

Energia elektryczna         

Inicjatywa w zakresie struktury 
rynku i regionalnych rynków 
energii elektrycznej oraz 
koordynacja zdolności w celu 

Komisja 2015-2016 X X X X  Komunikat konsultacyjny 
przyjęty dnia 15 lipca 
2015 r. (COM(2015)340), 
na podstawie którego w 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw, ożywienie handlu 
transgranicznego i ułatwienie 
integracji energii ze źródeł 
odnawialnych 

2016 r. zostaną 
opracowane wnioski 
ustawodawcze 

Przegląd dyrektywy dotyczącej 
działań na rzecz zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej 

Komisja 2016 X X  X   

Handel detaliczny         

Nowa oferta dla konsumentów 
energii: Wzmocnienie pozycji 
konsumentów, wdrażanie działań 
po stronie popytu; stosowanie 
inteligentnych technologii; 
łączenie rynków hurtowych i 
detalicznych; wycofywanie cen 
regulowanych; środki wspierające 
mające na celu ochronę odbiorców 
podatnych na zagrożenia 

Komisja 

Państwa 
członkowskie 

2015-2016 

 

 X X X X Komunikat przyjęty dnia 15 
lipca 2015 r. 
(COM(2015)339), na 
podstawie którego w 2016 
r. zostaną opracowane 
wnioski ustawodawcze 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

Gaz         

Przegląd rozporządzenia w 
sprawie bezpieczeństwa dostaw 
gazu 

Komisja 2015-2016 X X    przewidziany na 2016 r. 

Strategia dotycząca skroplonego 
gazu ziemnego i magazynowania 

Komisja 2015-2016 X     przewidziana na 2016 r. 

Ramy regulacyjne         

Przegląd Agencji ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki 
(ACER) i ram regulacyjnych w 
dziedzinie energii 

Komisja 2015–2016 X X  X  Komunikat konsultacyjny 
przyjęty dnia 15 lipca 2015 
r. (COM(2015)340), na 
podstawie którego w 2016 
r. zostaną opracowane 
wnioski ustawodawcze 

Energia odnawialna         

Pakiet dotyczący energii ze źródeł 
odnawialnych: obejmujący nową 
dyrektywę w sprawie 
odnawialnych źródeł energii do 

Komisja 2015-2017 X X  X  Wytyczne dotyczące 
najlepszych praktyk w 
zakresie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych na 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

2030 r.; najlepsze praktyki 
dotyczące produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych na potrzeby 
własne i systemów wsparcia; 
politykę zrównoważonego 
rozwoju bioenergii. 

potrzeby własne przyjęte w 
dniu 15 lipca 2015 r. (SWD 
(2015) 141) 

Pakiet dotyczący energii ze 
źródeł odnawialnych 
przewidziany na 2016 r. 

Komunikat w sprawie energii z 
odpadów 

Komisja 2016 X   X   

Działania w dziedzinie klimatu         

Wniosek legislacyjny dotyczący 
zmiany unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji na lata 
2021-2030 

Komisja 2015 X X  X  Wniosek przyjęty w dniu 15 
lipca 2015 r. 
(COM(2015)337) 

Wnioski legislacyjne w sprawie 
decyzji dotyczącej wspólnego 
wysiłku redukcyjnego oraz 
włączenia użytkowania gruntów, 
zmiany użytkowania gruntów i 
leśnictwa (LULUCF) do polityki 
w zakresie klimatu i energii na 

Komisja 2016    X   
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

2030 r.  

Działania w zakresie transportu         

Uczciwy i efektywny system opłat 
sprzyjający zrównoważonemu 
transportowi (przegląd dyrektywy 
w sprawie eurowiniety i 
wprowadzenie ram na rzecz 
promowania europejskiego 
systemu opłat elektronicznych) 

Komisja 2016   X X   

Przegląd przepisów dotyczących 
dostępu do rynku transportu 
drogowego w celu poprawy jego 
efektywności energetycznej 

Komisja 2016   X X   

Centralny plan wdrażania 
współpracujących inteligentnych 
systemów transportowych 

Komisja 

Państwa 
członkowskie 

Przemysł 

2016   X X X  

Przegląd rozporządzeń 
określających normy emisji 

Komisja 2016–2017   X X X  
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

służący ustaleniu celów na okres 
po 2020 r. dla samochodów 
osobowych i dostawczych 

Ustanowienie systemu 
monitorowania i raportowania w 
odniesieniu do pojazdów 
ciężarowych (samochodów 
ciężarowych i autobusów) w celu 
poprawy informacji dla nabywcy 

Komisja 2016-2017   X X X  

Przegląd dyrektywy w sprawie 
promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych 
pojazdów w transporcie 
drogowym 

Komisja 2017   X X   

Komunikat w sprawie 
dekarbonizacji sektora transportu, 
obejmujący plan działania w 
sprawie biopaliw drugiej i trzeciej 
generacji oraz innych 
alternatywnych paliw 
produkowanych w sposób 

Komisja 2017   X X X przewidziany na 2016 r.  
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

zrównoważony 

Efektywność energetyczna         

Przegląd dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej 

Komisja 2016 X  X X X  

Przegląd dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej 
budynków, w tym inicjatywy 
inteligentnego finansowania na 
rzecz inteligentnych budynków 

Komisja 2016 X  X X X  

Przegląd ram efektywności 
energetycznej dla produktów 
(dyrektywy w sprawie etykiet 
efektywności energetycznej i 
dyrektyw w sprawie ekoprojektu) 

Komisja 2015 X  X X X Wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie 
etykietowania efektywności 
energetycznej przyjęty w 
dniu 15 lipca 2015 r. 
(COM(2015)341) 

Plan działań w zakresie 
ekoprojektu związany z 
pakietem dotyczącym 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym z grudnia 2015 



 

9 

Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

r. 

Wzmocnienie ukierunkowanego 
wykorzystania instrumentów 
finansowych w celu wsparcia 
inwestycji w efektywność 
energetyczną 

Komisja 2015–   X X   

Ogrzewanie i chłodzenie         

Strategia UE w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia – wkład 
ogrzewania i chłodzenia w 
realizację unijnych celów w 
zakresie energii i klimatu 

Komisja 2015  X X X X X przewidziana na 2016 r. 

Zewnętrzna polityka 
energetyczna i klimatyczna 

        

Działania dyplomatyczne w 
zakresie polityki energetycznej i 
klimatycznej UE 

Komisja  

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

2015 X X  X X Konkluzje Rady w sprawie 
dyplomacji klimatycznej 
przyjęte przez Radę do 
Spraw Zagranicznych w 
dniu 20 lipca 2015 r. 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

Państwa 
członkowskie 

(11029/15) 

Konkluzje Rady w sprawie 
dyplomacji klimatycznej 
przyjęte przez Radę do 
Spraw Zagranicznych w 
dniu 20 lipca 2015 r. 
(10995/15) 

Przegląd decyzji w sprawie 
ustanowienia mechanizmu 
wymiany informacji w odniesieniu 
do umów międzyrządowych w 
dziedzinie energii między 
państwami członkowskimi a 
państwami trzecimi 

Komisja 

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

2016 X X     

Nowy i bardziej intensywny dialog 
w sprawie energii z krajami o 
znaczeniu dla polityki 
energetycznej UE 

Komisja 

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

2015– X X X X X  

Protokół ustaleń w sprawie 
poprawionego strategicznego 

Komisja 

Wysoki 
przedstawiciel/wic

2015 X X    przewidziany na 2016 r. 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

partnerstwa z Ukrainą eprzewodniczący 

Parlament 
Europejski 

Rada 

Trójstronny protokół ustaleń w 
zakresie transkaspijskiego 
gazociągu z Azerbejdżanem i 
Turkmenistanem 

Komisja 

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

Parlament 
Europejski 

Rada 

2015 X X    przewidziany na 2016 r. 

Inicjatywy mające na celu 
pogłębienie Wspólnoty 
Energetycznej 

Komisja 

Umawiające się 
Strony Wspólnoty 
Energetycznej 

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

2015 X X    Główne decyzje podjęte na 
posiedzeniu Rady 
Ministerialnej Wspólnoty 
Energetycznej w 
październiku 2015 r. 

Wspólny akt prawny w 
sprawie bezpieczeństwa 
dostaw – w przyszłości 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

Wzmocniona współpraca 
eurośródziemnomorska (Euromed) 
w dziedzinie gazu, energii 
elektrycznej, efektywności 
energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii 

Komisja 

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

2015-2016 X X    Inauguracja platformy na 
rzecz gazu w czerwcu 2015 
r. 

Inauguracja platformy 
regionalnego rynku energii 
elektrycznej w październiku 
2015 r. 

Platforma na rzecz 
odnawialnych źródeł 
energii i efektywności 
energetycznej ma 
rozpocząć działalność w 
2016 r. 

Przyjęcie i podpisanie nowej 
międzynarodowej karty 
energetycznej w imieniu UE i 
Euratomu 

Komisja 

Wysoki 
przedstawiciel/wic
eprzewodniczący 

2015 X X    Międzynarodowa karta 
energetyczna została 
podpisana przez Komisję 
Europejską na konferencji 
w Hadze w dniach 20–21 
maja 2015 r. 

Konkurencyjność przemysłu         
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

Nowe europejskie podejście do 
badań i innowacji w dziedzinie 
energii w celu przyspieszenia 
przekształcenia systemów 
energetycznych, obejmujące:  

– zintegrowany europejski 
strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych 

– strategiczny plan w zakresie 
badań i innowacji w dziedzinie 
transportu 

Komisja 2015–2017     X Komunikat w sprawie planu 
EPSTE przyjęty w dniu 15 
września 2015 r. (C (2015) 
6317) 

Inauguracja platformy 
inteligentnej specjalizacji w 
dziedzinie energii w 2015 r. 

Zintegrowana strategia Unii 
energetycznej na rzecz 
badań naukowych, 
innowacji i 
konkurencyjności 
przewidziana na 2016 r. 

Analiza cen i kosztów energii (w 
tym podatków i dotacji) 

Komisja 2016 r., a 
następnie co 2 
lata 

 X     

Inicjatywa w sprawie globalnego 
przywództwa UE w zakresie 
technologii i innowacji w 
dziedzinie energii i klimatu 
mającego na celu stymulowanie 

Komisja 2015-2016   X X X Powiązana ze zintegrowaną 
i kompleksową strategią 
Unii energetycznej na rzecz 
badań naukowych, 
innowacji i 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia 

konkurencyjności 

Wzmocniona polityka handlowa 
UE w celu usprawnienia eksportu 
technologii unijnych 

Komisja 2015-2019 X X   X  

Działania przekrojowe         

Przegląd wytycznych w sprawie 
pomocy państwa w odniesieniu do 
ochrony środowiska naturalnego i 
energii  

Komisja  2017-2019 X X X X X  

Sprawozdanie na temat 
europejskiej strategii 
bezpieczeństwa energetycznego, 
obejmujące platformę i strategię 
dla partnerstwa Euromed i 
strategie dotyczące LNG, 
magazynowania energii i 
południowego korytarza gazowego 

Komisja 2015-2016 X X X X X Sprawozdanie (SWD) 
przyjęte w dniu 18 
listopada 2015 r. 
(SWD(2015)404) 

Strategia dotycząca LNG i 
magazynowania gazu 
przewidziana na 2016 r. 
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Działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Harmonogram 
(przedstawiony 
w załączniku do 
COM(2015)80) 

BD WR
E 

EE GHG BiI Uwagi/ Zaktualizowane 
informacje 

Dane, analizy i informacje dla unii 
energetycznej: połączenie 
inicjatyw i ułatwienie dostępu do 
wszelkiej niezbędnej wiedzy w 
Komisji i państwach 
członkowskich  

Komisja 2016 X X X X X  

Energia jądrowa         

Rozporządzenie Rady w sprawie 
aktualizacji informacji 
wymaganych na podstawie art. 41 
Traktatu Euratom w świetle 
europejskiej strategii 
bezpieczeństwa energetycznego 

Komisja 2015 X X    przewidziane na 2016 r. 

Komunikat w sprawie 
przykładowego programu 
energetyki jądrowej (PPEJ) 
zgodnie z art. 40 Traktatu 
Euratom 

Komisja 2015 X   X  przewidziany na 2016 r. 

 


