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Panie Komisarzu, w ostatnich la-
tach odnawialne źródła energii 
ogromnie zyskały na znaczeniu. 
Co jest tego przyczyną?
Energia odnawialna jest dla nas ważna 
z kilku powodów. Po pierwsze to energia 
czysta. Po drugie, z punktu widzenia bez-
pieczeństwa dostaw jest energią najbardziej 
europejską. To znaczy, że jest mniej narażona 
na zakłócenia dostaw i wzrost cen paliw. Po 
trzecie, energia odnawialna jest naszą szansą 
na przyszłość. Ponadto w Europie istnieją 
już tysiące miejsc pracy utworzone na rynku 
energetyki odnawialnej. W świecie rosną-
cych i niepewnych cen paliw ze źródeł ko-
palnych są to ważne czynniki zapewnienia 
wzrostu gospodarczego.

Komisja Europejska zaprezento-
wała projekt nowej dyrektywy 
ramowej dotyczącej promocji 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, aby dać impuls do 
rozwoju rynku energetyki odna-
wialnej w Europie. Czy będziemy 
świadkami rewolucji w tym sekto-
rze? Czy europejska polityka OZE 
bardzo się zmieni? 
W świecie rosnących cen paliw kopalnych 
i obaw związanych ze zmianami klima-
tycznymi rozwój energetyki odnawialnej 
i poprawa efektywności energetycznej są 
niezbędne dla zapewnienia Europie wzro-
stu gospodarczego na drodze zrównowa-
żonego rozwoju. 
Nowa dyrektywa OZE ustanawia cele, 
zintegrowane ramy dla wszystkich rodza-
jów OZE oraz mechanizm pozwalający 
na swobodne i kosztowo efektywne osią-
ganie tych celów. 
Dyrektywa ta, bazując na dotychczaso-
wych osiągnięciach, stanowi nowy począ-
tek i zwraca uwagę na przyszły cel, jakim 
jest zrównoważona i bezpieczna energia 
dla mieszkańców Unii Europejskiej. 

Kraje Unii Europejskiej z najbar-
dziej dynamicznie rozwijającymi 

się rynkami OZE stosują system 
cen gwarantowanych jako me-
chanizm wspierania rozwoju tego 
rynku. Dlaczego więc dyrektywa 
wprowadza handel świadectwami 
pochodzenia? Czy jest to lepsza 
forma wspierania rozwoju rynku 
OZE? 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co 
poszczególne kraje członkowskie będą 
w stanie osiągnąć do 2020 r., ani kosztów 
osiągania tych celów. To, co uznaje się za 
właściwe dziś, może nie być odpowiednie 
za 13 lat. Wciąż wiele jest niewiadomych. 
Dlatego tak istotne jest zapewnienie 
pewnej elastyczności, aby umożliwić pań-
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stwom członkowskim osiąganie celów we 
współpracy z innymi krajami, jeśli przy-
niesie im to obopólną korzyść. 
Nowa dyrektywa nie narzuca żadnych 
zmian w istniejących systemach wsparcia. 
To kraje członkowskie dokonują wyboru, 
czy chcą otworzyć swoje narodowe sy-
stemy wsparcia na producentów z innych 
krajów członkowskich lub zaoferować im 
inne systemy wsparcia, czy też pozwolić 
swoim własnym producentom na korzy-
stanie z systemów innych krajów człon-
kowskich, przyczyniając się w ten sposób 
do osiągnięcia celów tego państwa w za-
mian za pomoc finansową. To podejście 
„dowolności” pozwala państwom człon-
kowskim na pełną swobodę w wyborze 
rozwiązań, które najlepiej zagwarantują 
realizację ich interesów.
Biorąc pod uwagę fakt, że debata zwolen-
ników różnych systemów wsparcia pozo-
staje nierozstrzygnięta, Komisja Europej-
ska wolała zaproponować podejście, które 
daje państwom członkowskim wszystkie 
potrzebne narzędzia wsparcia i pozostawia 
im wybór korzystania z tych narzędzi. 

Jakie są zdaniem Pana Komisarza 
główne bariery rozwoju energe-
tyki odnawialnej w Europie? Jak 
zachęciłby Pan władze regionalne 
i społeczności lokalne do otwarcia 
się na inwestycje OZE?
Energetyka odnawialna, tak jak i cały ry-
nek wewnętrzny UE, doświadcza ogra-

niczeń zarówno infrastrukturalnych, jak 
i związanych z dobrym zarządzeniem 
i kwestiami właścicielskimi. Potrzeby pro-
ducentów energii odnawialnej, którzy na-
leżą z reguły do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, zderzają się z rynkiem 
zdominowanym przez duże koncerny, 
z którymi muszą konkurować. Dlatego 
nowa dyrektywa promująca energię ze 
źródeł odnawialnych, na bazie ogólnego 
celu dla całej Unii Europejskiej wyzna-
cza cele krajowe i zapewnia ramy praw-
ne umożliwiające osiąganie tych celów 
w sposób najbardziej efektywny kosztowo. 

Dyrektywa tworzy bezpieczeństwo inwe-
stycyjne dla firm działających w sektorze 
energetyki odnawialnej.  
Aby pomóc władzom regionalnym i lokal-
nym w poznawaniu najlepszych doświad-
czeń i uczeniu się od siebie nawzajem, 
Komisja Europejska stworzyła program 
ManagEnergy, którego celem jest wspie-
ranie uczestników rynku OZE w zakresie 
zwiększania efektywności energetycznej 
i energetyki odnawialnej na poziomie 
lokalnym i regionalnym. Do głównych 
narzędzi należą: doradztwo sektorowe, 
szkolenia, warsztaty i wydarzenia realizo-
wane online. Jednym z najważniejszych 
narzędzi ManagEnergy jest strona in-
ternetowa http://www.managenergy.net, 
która oferuje system wyszukiwania part-
nerów w bazie zawierającej dane ok. 3500 
organizacji, z uwzględnieniem 380 agencji 
energii, które oferują cenne ekspertyzy 
i partnerstwa dotyczące działań w zakresie 
energetyki na poziomie lokalnym i regio-
nalnym.  
Pracujemy także nad powołaniem Konwen-
tu Burmistrzów i Prezydentów, będącego 
dotychczas prawdopodobnie najbardziej 
ambitną inicjatywą obywatelską, włączającą 
społeczeństwo do walki z globalnym ocie-
pleniem. Konwent zakłada zobowiązanie 
uczestniczących w nim miast do pójścia 
dalej w celach dotyczących redukcji emisji 
CO2 zaproponowanych przez Komisję Eu-
ropejską, poprzez efektywne wykorzystanie 
energii i promowanie energetyki odnawial-
nej. Prawie 100 miast z całej Europy, włącza-
jąc w to 15 stolic,  wyraziło swoje poparcie 
dla Konwentu. 

Dziękuję za rozmowę.  n
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