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Kancelaria Dentons była jednym ze sponsorów tegorocznej edycji spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Energii
Wiatrowej (European Wind Energy Association), które odbyło się w dniach 17-20 grudnia 2015 r. w Paryżu. EWEA
działa na rzecz 600 zrzeszonych w organizacji firm energetycznych z 50 krajów. W spotkaniu wzięło udział ponad 4
tysiące osób, które dyskutowały na temat zagadnień dotyczących inwestycji wiatrowych, w tym kwestii
technologicznych, finansowych oraz polityki europejskiej.

Inwestycje w energetyce wiatrowej w Europie:
wyzwania prawne
Podczas osobnej sesji, poświęconej zmianom otoczenia prawnego inwestycji wiatrowych, zorganizowanej przez
Dentons dla klientów i uczestników spotkania, prawnicy Kancelarii przedstawili aktualną strukturę rynkową, trendy,
szanse i zagrożenia dla projektów wiatrowych na pięciu kluczowych rynkach europejskich – we Francji, Niemczech,
Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii.
Dotychczas na rozwój europejskiego sektora wiatrowego miały wpływ przede wszystkim prawnie wiążące cele
narzucone przez politykę Unii Europejskiej, w tym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Aktualnie, dynamika
inwestycji wiatrowych onshore i offshore znacznie się zmienia.
Kancelarię reprezentował Tomasz Janas, counsel w warszawskim Zespole Energetyki i Zasbów Naturalnych, a także
prawnicy z innych biur Dentons, w tym Marc Fornacciari (partner, Paryż), Matteo Falcione (partner, Mediolan), Peter
Mayer (partner, Berlin), Charles July (partner, Londyn), Adam Brown (senior associate, Londyn) oraz Mylany David
(partner, Montreal).

Kanada: szanse na rozwój energetyki wiatrowej
Dodatkowo, w trakcie sesji zorganizowanej przez kanadyjski Trade Commisioner Service, perspektywy rynku energii
wiatrowej w Kanadzie przedstawiła Mylany David, partner w biurze Dentons w Montrealu. Kanada posiada instalacje
wiatrowe o łącznej mocy 10 GW, co czyni ją światowym liderem w tym sektorze.
„Zaangażowanie Dentons w EWEA 2015 prezentuje silną pozycję na kluczowych rynkach energetycznych, a także
zintegrowane podejście do obsługi międzynarodowych projektów realizowanych przez naszych klientów” - powiedział
Arkadiusz Krasnodębski, Poland Managing Partner, kierujący warszawskim i europejskim Zespołem Energetyki i
Zasobów Naturalnych.
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O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za
innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz
Nextlaw Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe oraz
prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą
nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do
najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi
prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
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