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POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU  
DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – RAMY PRAWNE

(Streszczenie)

Realizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego służy nie tylko zwiększeniu racjonalności wykorzystywania surowców energe-
tycznych, lecz także wspieraniu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Odnawialne źródła 
energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, różnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niestabil-
nych rynków paliw kopalnych. Artykuł prezentuje uwarunkowania prawne uwzględniające akty 
prawa pierwotnego, wtórnego i tzw. prawa miękkiego realizujące etapy polityki Unii Europejskiej 
w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.
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1. Wstęp

Umiejętność korzystania z ognia, a właściwie szerzej wykorzystywanie ze-
wnętrznych sił przyrody, zwłaszcza energii dla wzmocnienia swoich własnych, 
dość słabych sił biologicznych umożliwiły człowiekowi przetrwanie, a następnie 
podporządkowanie w pewnym stopniu natury. Energetyka polegająca właśnie na 
wykorzystywaniu przez człowieka zewnętrznych sił przyrody byłaby tym, co różni 
nas od zwierząt. Istotnie nie ma bowiem zwierzęcia, które potrafiłoby korzystać 
z ognia tak jak człowiek. A więc nie od pracy, lecz od energetyki rozpoczyna się 
uczłowieczenie ludzkości1. Równocześnie człowiek coraz bardziej uzależnia się 
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od dostaw energii i dziś już trudno sobie wyobrazić życie ludzi bez mniej lub 
bardziej niezawodnego zaopatrzenia w energię, a zwłaszcza w energię elektryczną. 

Realizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego służy nie tylko zwiększeniu racjo-
nalności wykorzystywania surowców energetycznych, lecz także wspieraniu 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych2. Odnawialne źródła 
energii (energia wiatrowa, energia słoneczna, energia hydroelektryczna, energia 
oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) stanowią alternatywę dla 
paliw kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
różnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niesta-
bilnych rynków paliw kopalnych (zwłaszcza ropy i gazu)3. Polityka w zakresie 
energii odnawialnych stanowi podstawę ogólnej polityki unijnej ukierunkowanej 
na redukcję emisji CO2.

Polityka energetyczna jest bez wątpienia jednym z najważniejszych zagad-
nień, bowiem jest nie tylko samoistnie związana ze zmianami klimatu, ale również 
stanowi jeden z najwyższych priorytetów w całej Unii Europejskiej. O znaczeniu 
energetyki najlepiej świadczy fakt, że aż dwa z trzech traktatów europejskich 
dotyczyły sektora energetycznego. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali (EWWS) i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej (EURATOM)4 stworzyły sześciu pierwszym państwom członkowskim 
ramy prawne dla podejmowania wspólnych działań w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania takimi źródłami energii jak węgiel i atom5. Proces kształtowania 
się unijnych rozwiązań prawnych w sektorze energetycznym sięga traktatów 
ustanowionych w latach 50. XX w. i stanowi odzwierciedlenie ogólnych procesów 
rozwoju Unii Europejskiej, zarówno w płaszczyźnie prawnej, jak i ekonomicznej, 
z uwzględnieniem czynników o charakterze politycznym6.

2 F. Elżanowski, M. Będkowski-Kozioł, T. Skoczny, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, 
w: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastruktu-
ralnych, t. XVIII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 158; zob. M. Dąbkowska, 
Energetyka, w: Z. Brodecki (red.), Infrastruktura, Warszawa 2004, s. 268–273; M. Nowacki, Prawne 
aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 92.

3 http://www.europarl.europa.eu/
4 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) podpisany 

25.03.1957 r., Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/3 ze zm.
5 B. Nowak, Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej Studium porównawcze na podstawie 

sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia ) Polski, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 13. 
6 P. Jasiński, T. Skoczny, G. Yarrow, Konkurencja a regulacja w energetyce, Urząd Antymo-

nopolowy, Warszawa 1995, s. 28; M. Krzykowski, Zasada dostępu stron trzecich w prawie 
energetycznym Unii Europejskiej i Polski, Difin, Warszawa 2013, s. 16–18. 
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2. Uwarunkowania prawne odnawialnych źródeł energii

Pierwszym dokumentem unijnym, który pośrednio podejmował tematykę odna-
wialnych źródeł energii, była wydana w 1986 r. Rezolucja Rady dotycząca nowych 
celów Wspólnoty w zakresie energetyki oraz zbieżności państw członkowskich7, 
w której zawarto postulat promocji odnawialnych źródeł energii.

Ważnym krokiem w drodze do utworzenia celów aktualnej polityki energe-
tycznej Unii Europejskiej był Traktat z Maastricht8. Nie zawierał on, co prawda, 
osobnego rozdziału dotyczącego polityki energetycznej, lecz zwiększał możliwość 
wpływania poszczególnych państw członkowskich na politykę energetyczną 
Unii Europejskiej. Założenia Traktatu stanowiły, że polityka energetyczna jest 
częścią składową polityki gospodarczej Wspólnoty. Jednym z głównych celów 
Traktatu z Maastricht było utworzenie jednolitego rynku energii w ramach jed-
nolitego rynku wewnętrznego i zapewnienie tym samym swobodnego przepływu 
usług, osób, towarów oraz kapitału9.

Dnia 18 marca 1994 r. na konferencji w Madrycie została przyjęta i pod-
pisana Deklaracja Madrycka „Plan działania w zakresie odnawialnych źródeł 
energii w Europie”. Wśród uczestników byli członkowie Komisji Europejskiej, 
hiszpańskiego Ministerstwa Przemysłu i Energii, organizacje międzynarodowe 
i europejskie firmy energetyczne w sektorze energetycznym. Nadmienić warto, 
że Deklaracja Madrycka zwróciła uwagę na bariery, które ograniczały możliwość 
wejścia odnawialnych źródeł energii na rynek europejski. Zaproponowano plan 
działania do 2010 r., wprowadzono również postulat zastąpienia 15% zapotrze-
bowania na energię pierwotną energią pozyskaną ze źródeł odnawialnych. Po raz 
pierwszy określono cel ilościowy dotyczący udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w bilansie paliwo-energetycznym Wspólnoty. Zobowiązywała ona wszystkie 
państwa członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających 
do osiągnięcia określonego udziału energii odnawialnej.

3. Cele polityki energetycznej wobec wyzwań globalizacji

Współczesne cele polityki energetycznej wyznaczane są w znacznym stopniu przez 
postanowienia szczytu Unii Europejskiej, który odbył się 23 i 24 marca 2000 r. 

7 Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy objectives and 
convergence of the policy of the Members States, OJ C 241.

8 Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht , Dz.U. C 191 z 29.07.1992 r.
9 L. Dick, Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio Emka, Warszawa 1998, s. 49.
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w Lizbonie10. Celem Strategii Lizbońskiej przyjętej przez Radę Europejską było 
przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarkę 
w świecie, zdolną do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
oraz zachowania spójności społecznej. Wyzwania związane z globalizacją, wo-
bec których stanęła Unia Europejska, skłoniły ją do podjęcia programu reform 
społecznych i gospodarczych11. „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła 
energii” – taki tytuł nadała Komisja Europejska Białej Księdze 12 przyjętej 11 listo-
pada 1997 r. Księga powstała dla podkreślenia konieczności zwiększenia udziału 
energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Unii Europejskiej13. 
Miała wskazywać możliwości i narzędzia dla osiągnięcia celu minimum – po-
dwojenia do 2010 r. wkładu odnawialnych źródeł energii w ogólną konsumpcję 
paliw i energii w krajach członkowskich. 

Za kluczowe korzyści wynikające z wykorzystania energii odnawialnej Biała 
Księga uważa:
 – wzrost bezpieczeństwa energetycznego (szacuje się, że import paliw i energii 

stanowi obecnie w Unii Europejskiej 50% całkowitego zapotrzebowania, 
a może wzrosnąć do 2020 r. do 70%, jeśli zachowany będzie obecny model 
rozwoju i dotychczasowe sposoby zaopatrzenia w paliwa i energię);

 – promocję regionalnego rozwoju gospodarczego;
 – korzyści ekologiczne zdefiniowane w Piątym planie działań na rzecz ochrony 

środowiska;
 – tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsię-

biorstwach;
 – modułowy charakter technologii w energetyce odnawialnej, dzięki czemu 

instalacje są łatwe do finansowania.

Do barier ograniczających wykorzystanie energii odnawialnej zalicza się:
 – silną infrastrukturę techniczną, organizacyjną i instytucjonalną zaopatrzenia 

w energię konwencjonalną, która blokuje wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, pchając nas w „ślepą uliczkę” rozwoju opartego o paliwa kopalne;

10 Zob. M.J. Radło, Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Euro-
pejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 104–110.

11 Biała Księga 2003 – Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 
Gdańsk–Warszawa 2003, s. 8.

12 „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii. Biała księga strategii wspólnotowej i plan 
działania” (ang. Energy for the future: renewable sources of energy – White Paper for a Com-
munity strategy and action plan) KOM(1997)599.

13 D. Nojszewski, Energia, Zielone Brygady 1999/10(112), s. 15.
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 – operowanie nierzeczywistymi cenami konwencjonalnych paliw i energii (po-
mijanie kosztów zewnętrznych, w tym ekologicznych) oraz subsydiowanie 
wydobycia i dystrybucji paliw kopalnych i produkowanej z nich energii;

 – brak polityki energetycznej stymulującej rozwój wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii;

 – wyższe początkowe koszty inwestycji w technologie wykorzystujące odna-
wialne źródła energii oraz dłuższy okres zwrotu nakładów (przy niskich lub 
zerowych później nakładach eksploatacyjnych) niż w energetyce konwen-
cjonalnej;

 – niedostateczna podaż technologii i urządzeń;
 – bariery psychiczne potencjalnych inwestorów wynikające z braku informacji 

i zaufania do nowych rozwiązań.
Biała Księga jest dokumentem natury politycznej, „podpowiadającym” 

państwom członkowskim strategię i plan działania. Z jej postanowień wynika 
konieczność zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie Unii Europejskiej 
jako jedna z przesłanek realizacji międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
ochrony klimatu14. Podkreśla, że to właśnie kraje członkowskie mają realizo-
wać zawarte w Białej Księdze sugestie Komisji Europejskiej, tworzyć własne 
strategie narodowe, decydować, które źródła i przy użyciu jakich technologii 
i instrumentów będą wykorzystywać.

Po przyjęciu w 1997 r. Białej Księgi w sprawie odnawialnych źródeł ener-
gii UE postawiła sobie za cel, iż do 2010 r. ze źródeł tych będzie pochodzić 
12% użytkowanej energii ogółem i 22,1% energii elektrycznej.

Kolejnym dokumentem potwierdzającym znaczenie energetyki odnawialnej 
jest Zielona Księga: W kierunku europejskiej strategii bezpieczeństwa dostaw 
energii15. Zwraca ona uwagę na wzrost zużycia energii oraz powiększający się 
import surowców energetycznych, czego konsekwencją jest pogłębienie się uza-
leżnienia Unii od dostaw z państw trzecich. Opublikowane w Zielonej Księdze 
przewidywania zakładają wzrost uzależnienia Wspólnoty od importu energii 
z zewnątrz do 50% (obecnie do 70%) w latach 2020–2030, przy założeniu, że 
żadne działanie ograniczające nie zostanie podjęte. Dokument ten wskazuje na 
odnawialne źródła energii jako na jedną z możliwych form dywersyfikacji dostaw 

14 Od Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. po III Konferencję Stron Konwencji 
Klimatycznej w Kyoto w grudniu 1997 r.

15 Final report on the Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy sup-
ply, Com (2002) 321 final. Na temat tego dokumentu zob. B. Laponche, K. Tillerson, The 
Green Paper: Towards a European Strategy for Security of Energy Supply, Revue de l’energie 
2001/529, s. 425–432.
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energii i tym samym zmniejszenia ryzyka związanego z przerwami w dostawach 
oraz ryzyka ekonomiczno-społecznego i związanego z ochroną środowiska. 
Zielona Księga sygnalizuje istotne bariery w rozwoju energetyki odnawialnej.

Podstawowym aktem prawnym mającym na celu zwiększenie udziału od-
nawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej na rynek wewnętrzny stała 
się dyrektywa 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania 
produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych16. Akt ten stanowi realizację postanowień dokumentu o charakterze 
strategicznym, jakim była Biała Księga. W dyrektywie 2001/77/WE w sprawie 
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych określono orientacyjne cele dla każdego z państw człon-
kowskich17. Dyrektywa nakładała na państwa członkowskie obowiązek określenia 
tzw. krajowych celów indykatywnych najpóźniej do dnia 27 października 2002 r., 
a następnie formułowanie ich co 5 lat. Krajowe cele indykatywne miały wskazy-
wać zakładane przyszłe zużycie energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odna-
wialnych w stosunku procentowym do całkowitego zużycia energii elektrycznej 
w perspektywie następnych 10 lat. Państwa członkowskie były zobowiązane do 
kontrolowania pochodzenia wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych. Został 
nałożony również obowiązek wprowadzenia świadectw pochodzenia. Komisja 
postawiła sobie za cel generowanie 22% energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych do 2010 r.18 Dyrektywa 2001/77/WE zawiera definicję odnawialnych źródeł 
energii, ponadto w zakres przedmiotowy tej definicji włączono duże elektrownie 
wodne oraz odpady komunalne.

Odnotować warto, że po rozszerzeniu UE w 2004 r. o kolejne państwa 
członkowskie ustalono nowy cel w odniesieniu do energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych – na poziomie 21%. Podczas negocjacji prowadzonych przez kraje 
kandydujące do Unii Europejskiej wypracowano również cele dla poszczegól-
nych państw. Wskaźniki zawarte w Traktacie Akcesyjnym nie miały charakteru 
wiążącego. Niewypełnienie wyznaczonych celów nie skutkowało negatywnymi 
konsekwencjami dla państw członkowskich. 

Brak postępu w osiąganiu celów użytkowanej energii skłonił do przyjęcia 
obszerniejszych ram prawnych. Sytuacja ta wynikała z różnych przyczyn. Mimo 

16 Dz. Urz. UE 2001 L283/33.
17 Obowiązki wskazane w dyrektywie zostały transponowane do polskiego ustawodawstwa – usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
18 Loyola de Palacio Vice-Prezydent Komisji Europejskiej, Komisarz Transportu I Energetyki, 

the European Conference for Renewable Energy „Intelligent Policy Options”, Berlin, 21 stycz-
nia 2004 r.
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że koszty większości odnawialnych źródeł energii malały na rynku energii, od-
nawialne źródła energii często nie stanowiły najtańszej opcji w krótkim terminie. 
Szczególnie brak możliwości systematycznego włączenia kosztów zewnętrznych 
w ceny rynkowe dawał, i w opinii autora nadal daje, nieuzasadnioną ekonomicznie 
przewagę paliwom kopalnym w porównaniu z energiami odnawialnymi. Podnieść 
należy, iż brak wiążących prawnie celów w zakresie energii odnawialnych na 
poziomie UE, stosunkowo słabe unijne ramy regulacyjne dotyczące zastosowania 
energii odnawialnych w transporcie i całkowity brak ram prawnych dotyczących 
sektora ogrzewania i chłodzenia oznacza, że postęp w dużym stopniu zależy od 
starań kilku zaangażowanych państw członkowskich19. Jedynie w sektorze elek-
tryczności uzyskano istotny postęp w oparciu o dyrektywę 2001/77/WE w sprawie 
wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych, tym samym ustalone cele zostały niemal osiągnięte.

W marcu 2006 r. Rada Europejska20 wezwała do objęcia wiodącej roli przez 
UE w zakresie energii odnawialnych, zwracając się do Komisji o przygotowanie 
analizy dotyczącej sposobów dalszej promocji energii odnawialnych w długim 
okresie, np. przez zwiększenie ich udziału w zużyciu wewnętrznym brutto do 
15% do 2015 r. Parlament Europejski przeważającą większością wezwał do okre-
ślenia celu na poziomie 25% udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii w UE do 2020 r.21

W Komunikacie z dnia 10 stycznia 2007 r. zatytułowanym „Mapa drogowa 
na rzecz energii odnawialnej – Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bar-
dziej zrównoważonej przyszłości”22 przedstawiono długoterminową strategię 
UE na rzecz odnawialnych źródeł energii do 2020 r. Komisja wskazała, że obo-
wiązkowy ogólny cel UE miał być odzwierciedlony w obligatoryjnych celach 
krajowych. Wkład każdego państwa członkowskiego w osiągnięcie celu unijnego 
miał uwzględniać różne warunki poszczególnych państw. Komisja weryfikowała 
krajowe plany działania, aby zapewnić realizację celów ogólnych.

Komisja określiła, że do 2020 r. 20% całkowitego zużycia energii w UE 
pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Wskazała też, by 10% paliw zuży-
wanych w transporcie stanowiły biopaliwa. Zaproponowano ponadto stworzenie 
nowych ram prawnych. 

19 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Mapa drogowa na rzecz energii 
odnawialnej. Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości. 
KOM(2006)848.

20 Dokument Rady 7775/1/06 REV1 COM(2006)590 wersja ostateczna. 
21 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. (COM(2006)0105).
22 COM(2006)848.
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Dnia 23 kwietnia 2009 r. przyjęto dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł 
energii w procedurze współdecyzji23. Ustanowiono, że do 2020 r. 20% całkowite-
go zużycia energii w UE musi obowiązkowo pochodzić ze źródeł odnawialnych, 
przy czym cel ten rozbito na wiążące na szczeblu krajowym cele cząstkowe 
z uwzględnieniem różnych pozycji wyjściowych poszczególnych państw człon-
kowskich. Dodatkowo w sektorze transportu wszystkie państwa członkowskie 
są zobowiązane osiągnąć do 2020 r. dziesięcioprocentowy udział paliw ze źró-
deł odnawialnych. W dyrektywie określono także mechanizmy, które państwa 
członkowskie mogą stosować, by osiągnąć wyznaczone cele (systemy wspar-
cia, gwarancje pochodzenia, wspólne projekty, współpraca między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi) oraz kryteria zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do biopaliw.

W 2010 r. państwa członkowskie przyjęły krajowe plany działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych. W 2011 r. i w 2013 r. Komisja dokonała oceny 
postępów państw członkowskich w osiąganiu celów wyznaczonych na 2020 r. 
Ostatnie sprawozdanie prezentuje, że zużycie energii ze źródeł odnawialnych 
znacznie wzrosło, a większość państw członkowskich osiągnęła wyznaczone im 
cele pośrednie ustanowione w dyrektywie z 2009 r. Ponieważ jednak utrzymanie 
wyznaczonego tempa osiągania celów ostatecznych będzie coraz trudniejsze, 
niemal wszystkie państwa członkowskie będą musiały podjąć dodatkowe dzia-
łania, aby osiągnąć cele przewidziane na 2020 r. Najnowsze dane udostępnione 
przez Eurostat pokazują, że w 2012 r. energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 
14% całkowitego zużycia energii w UE-28. W swoim sprawozdaniu Komisja 
zwróciła uwagę na szereg kwestii dotyczących realizacji założonych planów. 
Niektóre państwa odeszły od krajowych planów działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych: nie usunięto przeszkód administracyjnych oraz związanych 
z siecią przesyłu, stojących na drodze do wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Wprowadzono zmiany aktów prawnych ograniczające krajowe systemy 
wsparcia energii ze źródeł odnawialnych. Zauważa się opóźnienia w transpozycji 
dyrektywy do prawa krajowego. Komisja wszczęła wobec niektórych państw 
członkowskich postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku 
z brakiem transpozycji dyrektywy (dotyczy to głównie Polski i Cypru).

Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej ustanawia ogólną politykę produk-
cji i promowania energii ze źródeł odnawialnych w UE. Wprowadziła wymóg, 

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dz.U. UE L 09.140.16. 
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aby co najmniej 20% całkowitych potrzeb energetycznych z odnawialnych źró-
deł energii do roku 2020 zostało osiągnięte poprzez realizację indywidualnych 
celów krajowych. Wszystkie państwa członkowskie muszą również zapewnić, 
że co najmniej 10% ich paliw transportowych pochodzić będzie ze źródeł odna-
wialnych do 2020 r. 

Dodać można, że dyrektywa, określając krajowe cele w zakresie energii od-
nawialnej dla każdego kraju, bierze pod uwagę jego punkt początkowy i ogólny 
potencjał odnawialnych źródeł energii. Cele te wahają się od niskiej wysokości 
10% na Malcie do wysokiej 49% w Szwecji.

Określono także, za pomocą jakich instrumentów państwa członkowskie UE 
zamierzają osiągnąć cele określone w krajowych planach działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych. Postępy w realizacji krajowych celów mierzone 
będą co dwa lata, a każde państwo ma obowiązek publikacji krajowych sprawoz-
dań z postępów w zakresie wdrażania energii odnawialnej.

4. Zakończenie

Od lat 90. XX w. UE podejmowała różne działania mające na celu promocję ener-
gii odnawialnej w formie programów technologicznych lub specjalnych inicjatyw 
politycznych. Działania polityczne przyjmowano w formie celów, w kontekście 
politycznym, tak jak udział energii odnawialnych na poziomie 12% z 1997 r. lub 
w ramach przepisów prawnych specyficznych dla sektora, takich jak dyrektywy 
w sprawie biopaliw i energii ze źródeł odnawialnych, które również zapewniają 
szereg środków dążących do wspierania osiągnięcia ustalonych przez Komisję 
Europejską celów.

Odnawialne źródła energii mogą stać się istotnym narzędziem umożliwiają-
cym realizację postanowień z Kyoto, ale również dającym możliwość bezpieczeń-
stwa energetycznego Unii Europejskiej, zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
środowiska czy zwiększenia poziomu zatrudnienia. Koszty wytworzenia ekolo-
gicznie czystej energii pozostają wysokie w stosunku do energii konwencjonalnej. 
Korzyści związane z wytwarzania energii odnawialnej są już zauważalne w całej 
Unii. Wymusza to promowanie wspólnej polityki odnawialnej, która działałaby 
w sposób efektywny i niedyskryminujący. Podstawowym problemem, wobec 
którego stoi obecnie Unia Europejska, to, w jaki sposób rozwijać energetykę 
odnawialną, jednocześnie nie szkodząc pozostałym sektorom energetycznym24.

24 K. Bolesta, Ocena skutków wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, Wspólnoty Europejskie 2005/6(163), s. 26.



96 kamil oLczak

Bibliografia
Akty prawne:
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) podpisany 

25.03.1957 r., Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/3 ze zm.
Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, Dz.U. C 191 z 29.7.1992 r.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83, 2010 

C/47).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchyla-
jąca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dz.U. UE L 09.140.16. 

Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy objectives and 
convergence of the policy of the Members States, OJ C 241.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. COM(2006)0105.
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Mapa drogowa na rzecz energii odna-

wialnej. Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości, 
KOM(2006)848.

Communication from the Commission ENERGY FOR THE FUTURE: RENEWABLE SOURC-
ES OF ENERGY White Paper for a Community Strategy and Action Plan COM(97)599 final 
(26/11/1997).

Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply /* COM/2000/0769 
final. 

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Stosunki zewnętrzne w obszarze energii – od zasad do 
działań /* COM/2006/0590 końcowy. 

Obowiązki wskazane w dyrektywie zostały transponowane do polskiego ustawodawstwa – ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

Opracowania:
Bolesta Krzysztof, Ocena skutków wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych, Wspólnoty Europejskie 2005/6(163), s. 26.
Dąbkowska Małgorzata, Energetyka, w: Zdzisław Brodecki (red.), Infrastruktura, Warszawa 

2004, s. 268. 
Dick Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio Emka, Warszawa 1998.
Elżanowski Filip, Będkowski-Kozioł Michał, Skoczny Tadeusz, Polityka energetyczna Unii 

Europejskiej, w: Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: po-
lityki sektorów infrastrukturalnych, t. XVIII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 
2010, s. 158–160.

Franciszek Krawiec, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. 
Wybrane problemy, Warszawa 2010, s. 79.

Jaczewski Marek, Instytut Energetyki, Oficyna Wydawnicza Energia, Energetyka, kwiecień 
2006/4, s. 258–262.

Jasiński Paweł, Tadeusz Skoczny, George Yarrow, Konkurencja a regulacja w energetyce, 
Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995, s. 28.

Krzykowski Michał, Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej 
i Polski, Difin, Warszawa 2013, s. 17.

Kuciński Kazimierz, Energia w czasach kryzysu, Warszawa 2006, s. 57.



Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii – ramy prawne 97

Laponche Bernard, Tillerson K., The Green Paper: Towards a European Strategy for Security 
of Energy Supply, Revue de l’energie 2001/529, s. 425–432.

Lorenz Urszula, Grudziński Zbigniew, Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla 
energetycznego, Polityka Energetyczna, t. 10, zesz. spec. 2, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 
Kraków 2007, s. 497–514.

Loyola de Palacio, Vice-Prezydent Komisji Europejskiej, Komisarz Transportu I Energety-
ki, the European Conference for Renewable Energy „Intelligent Policy Options” Berlin, 
21 stycznia 2004 r.

Nojszewski Dariusz, Człowiek a energia; Energia, Zielone Brygady 1999/10(112), s. 1.
Nowacki Marek, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wolters Kluwer busi-

ness, Warszawa 2010, s. 92.
Nowak Bartłomiej, Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. Studium porównawcze na 

podstawie sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski, C.H. Beck, War-
szawa 2009, s. 13.

Radło Mariusz J., Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Euro-
pejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 104–110.

Strony internetowe:
http://www.europarl.europa.eu/; stan na 10.10.2016 r.
http://rynekgazu.pl; stan na 10.10.2016 r.

kamil oLczak

THE ENERGY POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN RELATION  
TO RENEWABLE SOURCES OF ENERGY – LEGAL FRAMEWORK

( S u m m a r y )

Implementation of European Union policy in the field of environmental protection and the 
improvement of energy security not only serves to increase the rationality of the use of energy 
resources, but also supporting the production of energy from renewable sources. Renewable energy 
sources are an alternative to fossil fuels and contribute to reducing greenhouse gas emissions, 
diversification of energy supply and reduce dependence on unreliable and volatile fossil fuel markets. 
The article presents the legal conditions, taking into account the acts of primary, secondary and soft 
law, implementing stages of EU policy with regard to renewable energy sources.
Keywords: renewable energy sources; energy law; environmental protection


