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Abstract. Promotion of the renewable energy under the European Law. The European Union is searching for methods of separation of the economic growth from the
increasing consumption of energy. The control of the energy consumption in Europe and
the increased consumption of the renewable energy together with economy of the energy
and the increased energetic effectiveness constitute fundamental elements of the climate
and energy package to reduce the greenhouses gases. The sector of the renewable energy is the only energetic sector which is standing out because of a possibility of limiting
the emission of greenhouse gases and pollution, use of local and decentralized energy
resources and it stimulates the industry of the advanced technology. In this study, in the
light of the indicated problems, it has been considered if the binding Union’s legal solutions affect the promotion of the renewable energy and if they contribute to an increase
in competitiveness of the EU economy. It results from an analysis of the European Green
Book –strategy for the balanced, competitive and safe energy, of directives, especially
directive 2009/28/EU on promotion of the renewable energy consumption and of many
Commission’s communications that the European Union has not established fully competitive internal markets of energy. The legal provisions concerning support of the renewable energy resources can constitute a factor of the dynamic increase in the mentioned
resources in the general energetic balance and contribute to the opening of the market to
competitiveness.
1) prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytet
Łódzki.

29

1.
Pakiet klimatyczno-energetyczny przyj#ty dnia 12 grudnia 2008 r. na szczycie w Brukseli wyznacza trzy podstawowe cele: redukcj# emisji dwutlenku w#gla,
wzrost wykorzystania energii ze %róde! odnawialnych oraz oszcz#dno'& energii2.
Kontrola zu$ycia energii w Europie oraz zwi#kszone stosowanie energii ze
%róde! odnawialnych wraz z oszcz#dno'ci" energii i zwi#kszon" efektywno'ci"
energetyczn" stanowi" istotne elementy pakietu 'rodków koniecznych do redukcji
gazów cieplarnianych i spe!nienia Protoko!u z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ
w sprawie zmian klimatu, a tak$e pozwalaj" wywi"za& si# z innych unijnych i mi#dzynarodowych zobowi"za(. Elementy te maj" istotne znaczenie dla zwi#kszenia
bezpiecze(stwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego i innowacji.
Trzeba jednocze'nie zauwa$y&, $e dotychczasowe dzia!ania podejmowane
przez pryzmat Pakietu klimatyczno-energetycznego i Protoko!u z Kioto w zakresie
ochrony klimatu s" niedoskona!e z punktu widzenia mo$liwo'ci osi"gni#cia redukcji emisji gazów cieplarnianych3. Zgodnie bowiem z Protoko!em z Kioto, ka$dy kraj
wysoko rozwini#ty jest zobowi"zany zredukowa& swoje emisje w stosunku do roku
bazowego, za który przyj#to 1990r. Takie rozwi"zanie jest nie do zaakceptowania
przez kraje rozwijaj"ce si#, które od tego czasu nie tylko podwoi!y liczb# ludno'ci, ale tak$e zwi#kszy!y produkcj# przemys!ow", roln", hodowl# zwierz"t i uprawy
ry$u, z których pochodz" emisje metanu. Z krytyk" równie$ spotka& si# musi rola
lasów tropikalnych uj#ta w protokole, w którym proponowane s" premie za zalesianie, a nie za powstrzymywanie si# od wycinania lasów4.
Pojawia si# tak$e problem wp!ywu polityki ochrony 'rodowiska na dzia!ania na rzecz konkurencyjno'ci gospodarki UE jako ca!o'ci. Dzia!ania bowiem
na rzecz ochrony klimatu uwypukli!y istnienie ró$nic pomi#dzy pa(stwami
cz!onkowskimi w zakresie energoch!onno'ci produkcji w przeliczeniu na jednostk# PKB oraz wielko'ci emisji gazów cieplarnianych ze wzgl#du na skal#
produkcji. Pa(stwa cz!onkowskie wykorzystuj" w ró$nych proporcjach paliwa
kopalne i energi# ze %róde! odnawialnych5. Energetyka odnawialna w Polsce jest
dopiero na wst#pnym etapie rozwoju i jej udzia! w globalnym bilansie energii
nie przekracza 2%. Pa(stwa skandynawskie, a w szczególno'ci Szwecja, która
2) Mik C., Wybór podstawy prawnej dyrektyw z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej po wej'ciu w $ycie
Traktatu z Lizbony [w:] Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej,
Warszawa (2008), s. 49 -50.
3) Burchard-Dziubi(ska, Lipi(ska „Analiza problemu przenoszenia zak!adów z sektorów produkuj"cych cement,
stal, szk!o oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia si# nowych przeszkód dla przedsi#biorców wynikaj"cych z pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegania temu zjawisku [w:] Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej,
W-wa (2008), s. 407- 412.
4) www.rainforestcoalition.org.
5) Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Udzia! odnawialnej energii w Unii Europejskiej.
Sprawozdanie Komisji zgodnie z art.3 dyrektywy 2001/77/WE, ocena wp!ywu instrumentów ustawodawczych
i innych polityk Wspólnoty na rozwój udzia!u %róde! odnawialnej energii w UE oraz propozycje konkretnych dzia!a(” COM (2004) 366, 26.5.2004; Komunikat Komisji „Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze %róde!
odnawialnych” COM (2005) 627, 7.12.2005.
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nie posiada gazu ziemnego, jest samowystarczalna energetycznie, korzystaj"c
z biogazu, wytwarzanego z odpadów i biomasy6. Projektowane zmiany w polityce ochrony 'rodowiska, niew"tpliwie istotne z punktu widzenia ochrony klimatu,
mog" okaza& si# powa$nym zagro$eniem dla istnienia polutogennych sektorów
gospodarki, wp!ywaj"c tym samym na rynek pracy (wzrost bezrobocia wskutek
ograniczenia produkcji) oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego.
W 'wietle wskazanych problemów nale$y zastanowi& si#, czy obowi"zuj"ce unijne rozwi"zania prawne wp!ywaj" na promowanie energii ze %róde! odnawialnych oraz czy przyczyni" si# do wzrostu konkurencyjno'ci gospodarki UE.

2.
8 marca 2006r. Komisja Europejska przedstawi!a Zielon" Ksi#g# Europejska
strategia na rzecz zrównowa#onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii7 (tekst ma
znaczenie dla EOG), z której wynika, $e Europa nie stworzy!a jeszcze w pe!ni konkurencyjnych wewn#trznych rynków energii, mimo $e UE jest 'wiatowym liderem
w zakresie zarz"dzania popytem, wspierania nowych i odnawialnych form energii
i rozwoju nowych technologii o niskich emisjach dwutlenku w#gla8.
Pojawia si# pytanie: czy równowaga, konkurencyjno'& i bezpiecze(stwo powinny stanowi& g!ówne zasady strategii energetycznej? Odpowied% uj#ta zosta!a, jak
si# wydaje, w sze'ciu obszarach priorytetowych umieszczonych w Zielonej Ksi#dze.
Pierwsz" dziedzin" zaliczan" do priorytetowych jest energetyka na rzecz wzrostu
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie, poprzez doko(czenie budowy europejskich rynków wewn#trznych energii elektrycznej i gazu. Opracowywany
europejski kodeks sieci przesy!owych mo$e stworzy& zrównowa$one warunki dost#pu
do sieci. Rozwa$a si# powo!anie europejskiego regulatora energii, który posiadaj"c
uprawnienia decyzyjne, dzia!a!by razem z operatorami sieci. Proponuje si# te$ mo$liwo'& utworzenia Europejskiego Centrum Sieci Energetycznych. Kluczow" spraw"
jest bezpieczny dost#p do energii po przyst#pnych cenach. W tym celu analizuje si#
sposoby zaspokojenia potrzeb energoch!onnego przemys!u, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad konkurencji. Otwarta pozostaje kwestia koordynacji pomi#dzy KE,
krajowymi organami regulacyjnymi oraz krajowymi organami do spraw konkurencji.
Wewn#trzny rynek energetyczny musi tak$e zapewni& bezpiecze(stwo dostaw i konkurencyjno'& zaopatrzenia w kierunku zrównowa$onej, efektywnej
i zró$nicowanej energii. Wymaga to poprawienia bezpiecze(stwa sieci poprzez
wspó!prac# oraz wymian# informacji pomi#dzy operatorami systemów przesy!owych. Zauwa$y& nale$y, $e Strategiczny Przegl"d Energetyki UE przeanalizowa!
6) Ledakowicz S., Inwestowanie w energetyk! odnawialn$, +ód% (2010), s. 5.
7) KOM (2006) 105 wersja ostateczna, 8.03.2006; M. Nyka, Zasada zrównowa#onego rozwoju w mi!dzynarodowych bilateralnych umowach handlowych [w:] Gospodarcze prawo "rodowiska, Gda(sk 2009, s. 121-133.
8) Szablewski A., Strukturalny aspekt regulacji prokonkurenyjnej w elektroenergetyce, Problemy zarz$dzania,
nr 1, (2008) s.218; A. Szafra(ski, Ku liberalizacji rynku energii, Wspó!czesne problemy prawa energetycznego,
pod. red. M. Wierzbowskiego i R. Stankiewicza,Warszawa (2010), s.145 -153.
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zalety i wady ró$nych %róde! energii, od odnawialnych %róde!, takich jak energia
wiatru, biomasa, biopaliwa i efektywno'& energetyczna do w#gla i energetyki j"drowej oraz rozpatrzy! konsekwencje tych zmian wywierane na UE jako ca!o'&9.
Kolejne kluczowe dzia!anie obejmuje poszukiwania sposobów oddzielenia wzrostu
gospodarczego od wzrastaj"cego zu$ycia energii. Przewiduje si# udoskonalenie systemu
handlu uprawnieniami do emisji UE. Akcentuje si# oszcz#dne i racjonalne wykorzystanie
energii, wprowadzaj"c unijny system podatku energetycznego10. Przypomnie& nale$y, $e
celami polityki spójno'ci UE s" racjonalne wykorzystanie energii, rozwój %róde! energii
odnawialnej i alternatywnej oraz inwestycje w sieci11.
Zielona ksi#ga wskazuje na konieczno'& zwi#kszenia wykorzystania %róde! energii
odnawialnej. Podkre'la, $e jej pe!ny potencja! mo$e by& realizowany poprzez d!ugofalowe zaanga$owanie w rozwój i budow# instalacji wykorzystuj"cych energi# odnawialn".
Odpowiedzi" na to za!o$enie jest przedstawiona w 2007 r. mapa drogowa
na rzecz energii odnawialnej, która odnosi si# do polityki UE w dziedzinie energii odnawialnej12. Mapa okre'la d!ugoterminow" perspektyw# dla %róde! energii
odnawialnej w UE. Wskaza!a na wi"$"cy prawnie cel: 20% udzia! energii ze
%róde! odnawialnych w ca!kowitym zu$yciu energii w UE i 10% udzia! energii
ze %róde! odnawialnych w transporcie do 2020 r.13
W czerwcu 2008 r. Rada Europejska odnios!a si# do kwestii kryteriów zrównowa$onego rozwoju i opracowania biopaliw drugiej generacji oraz podkre'li!a potrzeb# oceny oddzia!ywania produkcji biopaliw na rolnicze produkty $ywno'ciowe.
Kolejne dzia!anie obejmuje zach#canie do innowacji poprzez opracowanie i zastosowanie nowych technologii energetycznych o kluczowym znaczeniu
w zapewnieniu bezpiecze(stwa zaopatrzenia w energi#, zrównowa$enia i konkurencyjno'ci. Badania naukowe dotycz"ce energii przyczyniaj" si# bowiem do racjonalnego wykorzystania jej (np. w silnikach samochodowych) oraz do zró$nicowania form energii poprzez wykorzystywanie %róde! energii odnawialnych14.
9) Przyk!adowo, w#giel kamienny i brunatny stanowi obecnie %ród!o dla oko!o jednej trzeciej produkcji energii
elektrycznej UE. Jednak ze wzgl#du na zmiany klimatu dzia!anie to jest zrównowa$one tylko wtedy, gdy zostanie
po!"czone z komercjalizacj" technologii sekwestracji w#gla i czystych technologii w#gla wed!ug standardów UE.
10) W Zielonej Ksi#dze w sprawie racjonalnego wykorzystania energii z 2005 r., Komisja wykaza!a, $e mo$na oszcz#dzi& oko!o 20% energii zu$ywanej w UE. Jest to równowa$ne zmniejszeniu wydatków na przywóz energii o 60 miliardów EUR, co przyczyni si# równie$ do poprawy bezpiecze(stwa dostaw energii i stworzenia do miliona miejsc pracy.
11) A. Nowak-Far, Konstytucyjne procedury koordynacji polityk gospodarczych – regu!y tworzenia i utrwalania Unii Gospodarczo-Walutowej (w:) Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej, Warszawa (2010), s. 96-99; M. Sitek, Konstytucyjna ochrona 'rodowiska naturalnego w pa(stwach cz!onkowskich Unii Europejskiej w Polsce, ZNUS nr 12, Szczecin 2000, s. 59-73.
12) Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej. Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównowa$onej przysz!o'ci” COM (2006) 848, 10.01.2007.
13) Zob. Komunikat Komisji „Plan dzia!ania na rzez racjonalizacji zu$ycia energii: sposoby wykorzystania potencja!u „ COM (2006), popartym prze Rad# Europejsk" w marcu 2007 oraz Parlament Europejski w jego rezolucji
z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie dzia!ania tego planu.
14) Przyk!adowo, badania naukowe umo$liwi!y zwi#kszenie oszcz#dno'ci elektrowni opalanych w#glem o 30%
w ci"gu ostatnich 30 lat. Fundusz Badawczy W#gla i Stali przyczyni! si# do Þnansowania bada( w UE;
Komunikat Komisji „Plan dzia!ania w sprawie biomasy”, COM (2005) 628, 7.12.2005; Komunikat Komisji „Strategia UE na rzecz biopaliw”,
COM (2006) 34, 8.02.2006; Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Raport w sprawie post#pu w zakresie u$ycia biopaliw
i innych paliw odnawialnych w pa(stwach cz!onkowskich Unii Europejskiej COM (2006) 845, 10.01.2007; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego oraz Komitetu Regionów „Morska energia wiatrowa: Dzia!ania
niezb#dne do realizacji Celów polityki energetycznej w perspektywie roku 2020 i dalszej”, COM (2008) 768 wersja ostateczna, 13.11.2008.
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Technologie racjonalnego wykorzystania energii oraz technologie niskoemisyjne
stanowi" szybko rozwijaj"cy si# rynek mi#dzynarodowy, który w najbli$szych
latach b#dzie mia! warto'& miliardów euro15. Stanowi& to b#dzie wyzwanie dla
przedsi#biorstw europejskich, aby sta!y si# 'wiatowymi liderami w zakresie tych
technologii i procesów nowej generacji.
Zauwa$y& te$ trzeba, $e siódmy program ramowy zajmuje si# szerokim
spektrum technologii: technologie energii odnawialnej, przemys!owe wykorzystanie czystego w#gla, wychwytywania i sekwestracji dwutlenku w#gla, rozwój
op!acalnych biopaliw wykorzystywanych w transporcie, nowe no'niki energii
takie jak wodór oraz przyjazne dla 'rodowiska wykorzystywanie energii (np.
ogniwa paliwowe) oraz racjonalne wykorzystanie energii; jak równie$ zaawansowane rozszczepienie j"drowe oraz rozwój syntezy j"drowej.
Warunkiem rozwi"zania problemów zwi"zanych z energi" jest opracowanie strategicznego planu technologicznego w dziedzinie energetyki. Przyczyni
si# to, jak przypuszcza& mo$na, do przyspieszenia rozwoju technologii energetycznych, ale tak$e stworzy warunki potrzebne do wprowadzenia tych technologii w UE i na rynek 'wiatowy. Nale$y równie$ prowadzi& badania w dziedzinach o wysokim zu$yciu energii – sektor mieszkaniowy, transport, rolnictwo
i przemys! rolny. Wspierane przez poszczególne sektory przemys!u europejskie
platformy badawcze w zakresie biopaliw, ogniw wodorowych i paliwowych,
fotoogniw, czystego w#gla i sieci elektroenergetycznych pomagaj" opracowa&
wspólnie uzgodnione programy bada( i strategie zachowa(.
UE powinna ponadto rozwa$y& mo$liwo'ci Þnansowania bardziej strategicznego podej'cia do bada( nad energi", podejmuj"c dzia!ania w celu integracji
i koordynacji unijnych i krajowych programów oraz bud$etów w dziedzinie bada( i innowacji16.
System handlu uprawnieniami do emisji, zielone certyÞkaty, taryfy na energi# oddawan" do sieci i inne 'rodki mog" zapewni& Þnansow" op!acalno'& wdro$enia produkcji energii w sposób przyjazny dla 'rodowiska. Program „Inteligentna Energia – Europa” gwarantuje niezb#dne 'rodki i mechanizmy do pokonania
barier nietechnicznych we wprowadzaniu nowych i skutecznych technologii
energetycznych.
Wyzwania w dziedzinie energetyki, przed którymi stoi Europa, wymagaj" spójnej polityki zewn#trznej, pozwalaj"cej odegra& skuteczn" rol# na arenie
mi#dzynarodowej.
Spójna polityka zewn#trzna jest nieodzowna do zapewnienia uzyskiwanej
w sposób równowa$ny, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Rezultatem przyj#tych celów b#dzie stworzenie wewn#trznego rynku energii i gazu.
15) Zielona Ksi#ga : Zach#canie do innowacji: strategiczny plan europejski w zakresie technologii energetycznych (pkt 2. 5.)
16) Zob. te$ Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego „Uruchamianie publicznych i prywatnych
'rodków Þnansowych w celu zapewnienia powszechnego dost#pu do przyjaznych 'rodowisku, bezpiecznych us!ug
energetycznych po przyst#pnych cenach: Globalny Fundusz Efektywno'ci Energetycznej oraz Energii Odnawialnej” COM (2006) 583, 6.10.2006.
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3.
Zapewnienie stabilnych ram prawnych wspierania odnawialnych %róde! energii mo$e z jednej strony stanowi& czynnik ich dynamicznego wzrostu
w ogólnym bilansie energetycznym, a z drugiej strony prowadzi& do szerszego
otwarcia rynku na konkurencj#. Mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej
nie prowadz" bowiem do naruszenia konkurencji, ale umo$liwiaj" jej istnienie
mi#dzy energetyk" odnawialn" i tradycyjn".
Poprawa efektywno'ci energetycznej wraz z obowi"zuj"cym prawodawstwem obejmuj"cym dyrektyw# 2002/91 WE Parlamentu i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków17, dyrektyw#
2005/32/WE Parlamentu i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiaj"c" ogólne zasady ustalania wymogów dotycz"cych ekoprojektu dla produktów wykorzystuj"cych energi#18 i dyrektyw# 2006/32 WE Parlamentu i Rady z dnia 5 kwietnia
2006 r. w sprawie efektywno'ci ko(cowego wykorzystania energii i us!ug energetycznych19 stanowi" podstaw# prawn" w zakresie realizacji wskazanych celów
klimatycznych i energetycznych.
Zgodnie z tre'ci" dyrektywy Parlamentu i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze %róde! odnawialnych20 UE i pa(stwa cz!onkowskie zosta!y zobowi"zane do zwi#kszenia
'rodków Þnansowych na badanie i rozwój technologii opieraj"cych si# na odnawialnych %ród!ach energii. W szczególno'ci Europejski Instytut Innowacji
i Technologii powinien nada& pierwsze(stwo pracom badawczo-rozwojowym
nad technologiami w zakresie odnawialnych %róde! energii.
Postanowienia dyrektywy odnosz"ce si# do wykorzystania biomasy wymuszaj" opracowanie nowych systemów gospodarki le'nej, które b#d" uwzgl#dnia!y u!atwienia transgranicznego wspierania energii ze %róde! odnawialnych bez
wp!ywu na krajowe systemy wsparcia.
Nie sposób nie zaakcentowa&, i$ w 'wietle cytowanej dyrektywy 2009/28,
pa(stwa cz!onkowskie powinny d"$y& do zró$nicowanego koszyka energetycznego w zakresie energii ze %róde! odnawialnych we wszystkich sektorach transportu21. Wymagana ca!kowita redukcja zu$ycia energii w transporcie oraz zwi#kszenie efektywno'ci energetycznej obejmuje: planowanie transportu, wspieranie
transportu publicznego, zwi#kszenie udzia!u pojazdów elektrycznych w produkcji oraz produkcje energooszcz#dnych pojazdów o mniejszych rozmiarach
i mniejszej pojemno'ci silnika.
Z przepisów dyrektywy wynika mo$liwo'& stosowania jej postanowie( do
pa(stw trzecich, je$eli s" podejmowane wspólne projekty z pa(stwami cz!on17) Dz. Urz. L 1 z 4.1. 2003, s. 65.
18) Dz. Urz. L 191 z 22.7.2005, s.29.
19) Dz. Urz. L 114 z 27.4.2006, s. 64.
20) Dz. Urz. L 140, z 5. 6.2009, s. 19.
21) Do 1 czerwca 2015 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiaj"ce
mo$liwo'ci wi#kszego wykorzystania energii ze %róde! odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu.
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kowskimi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych %róde!
energii. Wspólne projekty odnosi& si# mog" wy!"cznie do nowo powstaj"cych
instalacji lub tych, których moc zosta!a powi#kszona.
Postanowienia dyrektywy wprowadzaj" równie$ gwarancje pochodzenia, które
s!u$" wy!"cznie jako dowód dla odbiorcy ko(cowego, $e okre'lona cz#'& lub ilo'&
energii zosta!a wyprodukowana ze %róde! odnawialnych. Na podstawie art.3 ust.6
dyrektywy 2003/54/WE konsumenci powinni otrzymywa& informacje, w jakiej ilo'ci i w jaki sposób energia elektryczna ze %róde! odnawialnych jest rozdzielana odbiorcom ko(cowym. W dyrektywie 2004/8/WE Parlamentu i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciep!o
u$ytkowe na rynku wewn#trznym energii22, wprowadzono gwarancje pochodzenia
potwierdzaj"ce pochodzenie energii elektrycznej wytworzonej w wysoko efektywnych zak!adach kogeneracyjnych. Takie gwarancje nie mog" by& wykorzystywane
do ujawniania zu$ycia energii ze %róde! odnawialnych, poniewa$ mog!oby to skutkowa& podwójnym liczeniem i podwójnym ujawnianiem.
Koszty przy!"czenia do sieci energetycznej i gazowej nowych producentów
energii elektrycznej i gazu z odnawialnych %róde! energii powinny mie& charakter przejrzysty, niedyskryminacyjny i uwzgl#dnia& korzy'ci przy!"czenia.

4.
Unia Europejska poszukuje sposobów oddzielenia wzrostu gospodarczego od
wzrastaj"cego zu$ycia energii. Kontrola zu$ycia energii w Europie oraz zwi#kszone stosowanie energii ze %róde! odnawialnych wraz z jej oszcz#dno'ci" i zwi#kszon" efektywno'ci" energetyczn" stanowi" istotne elementy pakietu klimatyczno-energetycznego do
redukcji gazów cieplarnianych. Sektor energii odnawialnej jest jedynym sektorem energetycznym, który wyró$nia si# pod wzgl#dem mo$liwo'ci ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszcze(, wykorzystywania lokalnych i zdecentralizowanych %róde! energii oraz stymuluje przemys! zaawansowanych technologii.
W opracowaniu zastanawiano si#, w 'wietle wskazanych problemów, czy obowi"zuj"ce unijne rozwi"zania prawne wp!ywaj" na promowanie energii ze %róde!
odnawialnych oraz czy przyczyni" si# do wzrostu konkurencyjno'ci gospodarki UE.
Z analizy Zielonej Ksi#gi Europejska strategia na rzecz zrównowa#onej
konkurencyjnej i bezpiecznej energii, dyrektyw, w szczególno'ci dyrektywy
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze %róde! odnawialnych
oraz wielu komunikatów Komisji Europejskiej wynika, $e Unia Europejska nie
stworzy!a jeszcze w pe!ni konkurencyjnych wewn#trznych rynków energii.
Unormowania prawne w zakresie wspierania odnawialnych %róde! energii
mog" stanowi& czynnik ich dynamicznego wzrostu w ogólnym bilansie energetycznym oraz przyczyni& si# do otwarcia rynku na konkurencj#.
22) Dz. Urz. L 52 z 21. 2.2004, s. 50.
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