
DYREKTYWA 2001/77/EC 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z 27 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie promocji energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych 
na wewn´trznym rynku energii elektrycznej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ nawiàzujàc do Traktatu powo∏ujàcego Wspólnot´ 
Europejskà, a w szczególnoÊci do artyku∏u 175 (1) przedmiotowego Traktatu, uwzgl´dniajàc propozycj´ przed-
stawionà przez Komisj´, opini´ Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego i opini´ Komitetu  Regionów, dzia∏ajàc
zgodnie z procedurami okreÊlonymi w artykule 251 Traktatu, oraz zwa˝ywszy ˝e:

(1)  potencja∏ odnawialnych êróde∏ energii we Wspólnocie jest obecnie wykorzystywany w zbyt ma∏ym stop-
niu. Wspólnota stwierdza, ˝e nale˝y traktowaç odnawialne êród∏a energii priorytetowo, gdy˝ to si´ przyczyni
do poprawy ochrony Êrodowiska naturalnego i zrównowa˝onego rozwoju. Ponadto mo˝e to kreowaç lokalne
miejsca pracy oraz zwi´kszaç spoistoÊç spo∏ecznà, poprawiç bezpieczeƒstwo dostaw i szybciej osiàgnàç cele
okreÊlone w Kioto. Z tego wzgl´du konieczne jest zapewnienie lepszego wykorzystania tego potencja∏u na we-
wn´trznym rynku energii elektrycznej;

(2)  promowanie energii elektrycznej pochodzàcej z odnawialnych êróde∏ energii jest szczególnym prioryte-
tem Wspólnoty, jak to okreÊlono w Bia∏ej Ksi´dze w sprawie Odnawialnych èróde∏ Energii (zwanej dalej Bia∏à
Ksi´gà), ze wzgl´du na popraw´ bezpieczeƒstwa i dywersyfikacj´ dostaw energii, ochron´ Êrodowiska oraz
czynniki spo∏eczne i ekonomiczne. Rada potwierdzi∏a to w swojej uchwale z 8 czerwca 1998 roku w sprawie
odnawialnych êróde∏ energii, a Parlament w uchwale dotyczàcej Bia∏ej Ksi´gi; 

(3)  wzrost wykorzystania energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych stanowi wa˝nà cz´Êç pakietu Êrodków
niezb´dnych do realizacji Protoko∏u z Kioto w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu oraz przedsi´wzi´ç dotyczàcych dalszych zobowiàzaƒ;

(4)  Rada we wnioskach z 11 maja 1999 r. oraz Parlament Europejski w uchwale z 17 czerwca 1998 r. w spra-
wie odnawialnych êróde∏ energii stwierdzi∏y, i˝ oczekujà od Komisji przed∏o˝enia Wspólnocie konkretnych pro-
pozycji dost´pu do wewn´trznego rynku energii elektrycznej pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych. Ponadto
Parlament Europejski w uchwale z 30 marca 2000 r. w sprawie energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych
i wewn´trznego rynku energii elektrycznej podkreÊli∏, i˝ wià˝àce ambitne cele w odniesieniu do energii odna-
wialnej, okreÊlone przez poszczególne paƒstwa, majà istotne znaczenie dla realizacji celów ca∏ej Wspólnoty;

(5)  dla zapewnienia w Êrednim okresie wi´kszego udzia∏u energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych na
rynku energii wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie powinny opracowaç krajowe cele referencyjne dotyczàce wiel-
koÊci zu˝ycia tej energii;

(6)  krajowe cele wskaênikowe w zakresie energii odnawialnej powinny byç zgodne z zobowiàzaniami da-
nego kraju wynikajàcymi z konwencji w sprawie zmian klimatu, akceptowanymi przez Wspólnot´ w ramach
Protoko∏u z Kioto;

(7)  Komisja powinna oceniç, jaki post´p osiàgn´∏y paƒstwa cz∏onkowskie w realizacji swoich zadaƒ oraz czy
zadania te sà zgodne z ogólnym celem referencyjnym, jakim jest uzyskanie 12-procentowego udzia∏u energii
odnawialnej w krajowej konsumpcji energii brutto do 2010 roku, przyjmujàc, ˝e ogólny 12-procentowy wskaê-
nik dla ca∏ej Wspólnoty, okreÊlony w Bia∏ej Ksi´dze dla 2010 roku, stanowi cel wysi∏ków na szczeblu Wspól-



noty i poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich, co wymaga uwzgl´dnienia zró˝nicowanych warunków krajo-
wych. JeÊli b´dzie to konieczne, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie odpowiednie propo-
zycje, które mogà zawieraç obligatoryjne cele, sprzyjajàce osiàgni´ciu wyznaczonych celów;

(8)  w przypadku wykorzystywania odpadów jako êród∏a energii paƒstwa cz∏onkowskie powinny przestrze-
gaç odnoÊnych przepisów Wspólnoty. Stosowanie niniejszej dyrektywy nie jest w sprzecznoÊci z definicjami
okreÊlonymi w za∏àczniku 2a i 2b Dyrektywy Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów.
Wspieranie odnawialnych êróde∏ energii powinno byç spójne z innymi celami Wspólnoty, w szczególnoÊci
w odniesieniu do kolejnoÊci wykorzystywania odpadów. Tak wi´c spalanie nieselekcjonowanych odpadów ko-
munalnych nie powinno byç stymulowane w ramach systemu promowania odnawialnych êróde∏ energii w przy-
padku, gdy zagra˝a to ustalonej kolejnoÊci ich wykorzystywania;

(9)  definicja biomasy przyj´ta w niniejszej Dyrektywie nie wyklucza stosowania ró˝nych definicji w legisla-
cji krajowej do innych celów ni˝ okreÊlone w Dyrektywie;

(10)  niniejsza Dyrektywa nie wymaga od paƒstw cz∏onkowskich uznawania uzyskanych gwarancji êróde∏ po-
chodzenia energii kupowanej od innych paƒstw lub domagania si´ odpowiedniego do tego zakupu energii elek-
trycznej jako wk∏adu do realizacji krajowego zadania w tym zakresie. Jednak˝e w celu u∏atwienia handlu ener-
già elektrycznà pochodzàcà ze êróde∏ odnawialnych oraz aby u∏atwiç konsumentom wybór mi´dzy energià
elektrycznà pochodzàcà ze êróde∏ odnawialnych i konwencjonalnych, gwarancja êród∏a pochodzenia takiej
energii elektrycznej jest konieczna. Rozwiàzania w zakresie takich gwarancji nie dajà prawa do korzystania
z mechanizmów promowania tej energii, obowiàzujàcych w ró˝nych paƒstwach cz∏onkowskich. Istota proble-
mu polega na tym, aby ca∏a energia elektryczna wytwarzana w êród∏ach odnawialnych by∏a obj´ta gwarancjà
jej pochodzenia; 

(11)  istotne jest odró˝nienie gwarancji êród∏a pochodzenia energii od wymienialnych zielonych certyfikatów;
(12)  potrzeba publicznych dzia∏aƒ na rzecz wspierania êróde∏ energii odnawialnej zawarta jest we wspólno-

towych wytycznych w sprawie pomocy paƒstwa w zakresie ochrony Êrodowiska naturalnego. Zak∏adajà one
mi´dzy innymi koniecznoÊç internalizacji zewn´trznych kosztów produkcji energii elektrycznej. Jednak˝e w od-
niesieniu do publicznego wspomagania energii odnawialnej nadal obowiàzujà zasady okreÊlone w Traktacie,
a w szczególnoÊci artyku∏y 87 i 88; 

(13) powinny zostaç opracowane przepisy prawne regulujàce zasady funkcjonowania rynku energii 
odnawialnej;

(14)  paƒstwa cz∏onkowskie stosujà ró˝ne mechanizmy wspierania krajowych êróde∏ energii odnawialnej,
w tym zielone certyfikaty, ulgi podatkowe i bezpoÊrednie subsydia cenowe. Jednym z wa˝nych celów niniejszej
Dyrektywy jest zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania tych mechanizmów do czasu wejÊcia w ˝ycie no-
wych rozwiàzaƒ we Wspólnocie, co podyktowane jest utrzymaniem zaufania inwestorów; 

(15)  jest jeszcze za wczeÊnie, aby decydowaç o obowiàzujàcych w ca∏ej Wspólnocie mechanizmach wspie-
rania energii odnawialnej ze wzgl´du na ograniczone doÊwiadczenia poszczególnych krajów oraz ma∏y udzia∏
subsydiowanej energii elektrycznej, pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych, w ca∏kowitej produkcji energii elek-
trycznej w krajach Wspólnoty;

(16)  konieczne jest jednak, po odpowiednim okresie przejÊciowym, wprowadzenie mechanizmów promujà-
cych energi´ elektrycznà na rozwijajàcym si´ wewn´trznym rynku energii elektrycznej. Dlatego wskazane jest
monitorowanie przez Komisj´ istniejàcej sytuacji oraz przedstawienie raportu na temat doÊwiadczeƒ zdobytych
w trakcie stosowania rozwiàzaƒ krajowych w tej dziedzinie. W razie potrzeby Komisja w nawiàzaniu do wnio-
sków tego raportu, powinna opracowaç dla ca∏ej Wspólnoty propozycje rozwiàzaƒ uwzgl´dniajàce wspieranie
produkcji energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych. Propozycje te powinny zapewniaç realizacj´ krajowych
celów referencyjnych w harmonii z zasadami wewn´trznego rynku energii elektrycznej oraz muszà braç pod
uwag´ ró˝ne charakterystyki êróde∏ energii odnawialnej, w tym ró˝nice technologiczne i geograficzne. Powin-
ny one tak˝e byç proste i mo˝liwie efektywne w odniesieniu do kosztów oraz skutecznie promowaç wykorzy-
stywanie odnawialnych êróde∏ energii, a tak˝e zawieraç co najmniej siedmioletni okres przejÊciowy, umo˝liwia-
jàcy utrzymanie zaufania inwestorów i unikni´cie kosztów przekraczajàcych ceny rynkowe (stranded costs).
Rozwiàzania te powinny u∏atwiç konkurowanie energii elektrycznej pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych
z energià z innych êróde∏, ograniczenie kosztów dla konsumenta oraz w Êrednim okresie zmniejszenie wspie-
rania tej energii ze Êrodków publicznych;



(17)  rosnàcy udzia∏ energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych na rynku energii elektrycznej zapewni 
wykorzystanie ekonomii skali, co przyczyni si´ do obni˝ki kosztów; 

(18)  du˝e znaczenie ma tak˝e wykorzystanie si∏ rynkowych i wewn´trznego rynku energii elektrycznej do
uczynienia energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych konkurencyjnà i atrakcyjnà dla obywateli Unii Euro-
pejskiej;

(19)  wspierajàc rozwój rynku energii odnawialnej, koniecznie nale˝y uwzgl´dniç jego pozytywne oddzia∏y-
wanie na regionalne i lokalne warunki rozwoju, perspektywy eksportowe, mo˝liwoÊci zatrudnienia oraz inne
zjawiska spo∏eczne, zw∏aszcza w odniesieniu do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, a tak˝e niezale˝nych pro-
ducentów energii elektrycznej; 

(20)  specyficznà struktur´ sektora energetyki odnawialnej nale˝y braç pod uwag´ przede wszystkim w trak-
cie modyfikacji procedur administracyjnych, dotyczàcych uzyskiwania pozwoleƒ na budow´ obiektów s∏u˝à-
cych do wytwarzania energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych;

(21)  w pewnych okolicznoÊciach nie jest mo˝liwe zapewnienie przesy∏u i dystrybucji energii elektrycznej po-
chodzàcej ze êróde∏ odnawialnych z pomini´ciem wp∏ywu na niezawodnoÊç i bezpieczeƒstwo systemu przesy∏o-
wego, co wymaga wprowadzenia pewnych gwarancji w tym kontekÊcie, ∏àcznie z rekompensatami finansowymi;

(22)  koszty przy∏àczenia nowych producentów energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych powinny byç
okreÊlane w sposób obiektywny, przejrzysty i pozbawiony dyskryminacji, a ponadto nale˝y uwzgl´dniaç korzy-
Êci, jakie stwarza dla systemu lokalna produkcja energii elektrycznej;

(23)  skoro ogólne cele projektowanych dzia∏aƒ nie mogà byç zadowalajàco realizowane przez paƒstwa
cz∏onkowskie, natomiast mogà byç lepiej zapewnione w ramach Wspólnoty dzi´ki efektom i skali dzia∏aƒ,
Wspólnota mo˝e podjàç Êrodki zgodnie z zasadà subsydiarnoÊci, okreÊlonà w artykule 5 Traktatu. Realizacja
ww. celów powinna byç jednak pozostawiona paƒstwom cz∏onkowskim, co umo˝liwi tym paƒstwom wybór
rozwiàzaƒ najlepiej odpowiadajàcych ich jednostkowej sytuacji. Zgodnie z zasadà proporcjonalnoÊci, okreÊlo-
nà w tym artykule, niniejsza Dyrektywa nie wykracza poza koniecznoÊç osiàgni´cia tych celów; 

PRZYJ¢¸Y NINIEJSZÑ DYREKTYW¢:

Artyku∏ 1
Cel

Celem niniejszej Dyrektywy jest promowanie wzrostu udzia∏u energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych na
wewn´trznym rynku energii elektrycznej oraz stworzenie podstawy przysz∏ych rozwiàzaƒ w tym zakresie w ra-
mach Wspólnoty. 

Artyku∏ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszej Dyrektywy stosuje si´ nast´pujàce definicje:
(a) odnawialne êród∏a energii oznaczajà niekopalne êród∏a energii (wiatr, energia s∏oneczna, geotermalna, p∏y-

wów i fal morskich, hydroenergia, biomasa, gaz uzyskiwany z wysypisk, Êcieków oraz biogaz); 
(b) biomasa oznacza podlegajàce degradacji biologicznej cz´Êci produktów, odpady i pozosta∏oÊci rolnicze

(roÊlinne i zwierz´ce), leÊne i przemys∏u rolno-spo˝ywczego, oraz podlegajàce degradacji biologicznej od-
pady przemys∏owe i komunalne;

(c) energia elektryczna uzyskiwana ze êróde∏ odnawialnych oznacza energi´ elektrycznà wytwarzanà przez
elektrownie wy∏àcznie z zasobów odnawialnych oraz proporcjonalnà cz´Êç energii elektrycznej wytwa-
rzanej przez elektrownie hybrydowe, zu˝ywajàce tak˝e konwencjonalne êród∏a energii, dotyczàcà ener-
gii odnawialnej, ∏àcznie z energià elektrycznà pochodzàcà ze êróde∏ odnawialnych zu˝ytà w systemach
zbiornikowo-pompowych, po wy∏àczeniu energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie szczytowe
w uk∏adzie pompowym;

(d) zu˝ycie energii elektrycznej oznacza krajowà produkcj´ energii elektrycznej, ∏àcznie z produkcjà na w∏a-
sne potrzeby, powi´kszonà o import i pomniejszonà o eksport energii elektrycznej (krajowe zu˝ycie ener-
gii elektrycznej brutto).



Ponadto majà zastosowanie definicje przyj´te w Dyrektywie 96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 19 grudnia 1996 roku dotyczàce ogólnych zasad wewn´trznego rynku energii elektrycznej. 

Artyku∏ 3
Wskaênikowe cele krajowe

1. Paƒstwa cz∏onkowskie podejmà w∏aÊciwe kroki w celu zwi´kszenia zu˝ycia energii elektrycznej pochodzà-
cej z odnawialnych êróde∏ energii zgodnie z krajowymi celami, o których mowa w ust´pie 2. Kroki te muszà byç
zharmonizowane z celami, które nale˝y osiàgnàç. 

2. Nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2002 roku, a nast´pnie co pi´ç lat, paƒstwa cz∏onkowskie b´dà przyj-
mowaç i publikowaç raporty, okreÊlajàce wskaênikowe cele krajowe w zakresie przysz∏ego zu˝ycia energii elek-
trycznej, pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych, w formie wskaêników procentowego udzia∏u tej energii w kra-
jowym zu˝yciu energii elektrycznej na okres kolejnych 10 lat. Raport ten powinien tak˝e zawieraç podj´te lub
planowane Êrodki na szczeblu krajowym, nakierowane na osiàgni´cie wyznaczonych celów. Do okreÊlenia tych
celów na okres do 2010 roku paƒstwa cz∏onkowskie powinny:

– uwzgl´dniç wskaêniki referencyjne okreÊlone w za∏àczniku,
– zapewniç zgodnoÊç tych celów z innymi zobowiàzaniami przyj´tymi w kontekÊcie zmian klimatu i akcep-

towanymi przez Wspólnot´ zgodnie z Protoko∏em z Kioto do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu. 

3. Paƒstwa cz∏onkowskie, pierwszy raz nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2003 roku, a nast´pnie co dwa lata,
b´dà publikowaç raporty zawierajàce analiz´ wyników osiàgni´tych w trakcie realizacji wyznaczonych celów kra-
jowych, z uwzgl´dnieniem czynników klimatycznych oraz okreÊlenia stopnia zgodnoÊci podejmowanych Êrodków
z krajowymi zobowiàzaniami w odniesieniu do zmian klimatu. 

4. Na podstawie raportów paƒstw cz∏onkowskich, o których mowa w ust´pie 2 i 3, Komisja oceni, w jakim za-
kresie:

– paƒstwa cz∏onkowskie osiàgn´∏y post´p w realizacji krajowych celów,
– wskaênikowe cele krajowe sà zgodne z ogólnym wskaênikiem 12% krajowego zu˝ycia energii brutto

w 2010 r. oraz 22,1% wskaênikiem udzia∏u energii elektrycznej, pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych, w zu˝y-
ciu energii elektrycznej w ca∏ej Wspólnocie w okresie do 2010 r. 

Komisja opublikuje wnioski z analizy w pierwszym raporcie nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2004 r., a na-
st´pnie w cyklu dwuletnim. Raport ten powinien, w razie potrzeby, zawieraç propozycje dla Parlamentu Europej-
skiego i Rady Unii Europejskiej. 

W przypadku gdy w raporcie, o którym mowa wy˝ej, stwierdzi si´, i˝ z nieuzasadnionych przyczyn wyzna-
czone wskaênikowe cele krajowe nie sà spójne z ogólnym celem Wspólnoty lub nie konweniujà z aktualnymi
wynikami badaƒ naukowych, propozycje te powinny okreÊliç cele krajowe, w tym tak˝e ewentualnie cele obli-
gatoryjne, w odpowiedniej formie. 

Artyku∏ 4
Programy wspomagajàce

1. Bez naruszenia postanowieƒ artyku∏u 87 i 88 Traktatu Komisja powinna oceniç mechanizmy stosowane
w paƒstwach cz∏onkowskich UE, zgodnie z którymi producent energii elektrycznej, na podstawie regulacji okre-
Êlonych przez w∏adze publiczne, otrzymuje poÊrednio lub bezpoÊrednio wsparcie, które mo˝e oddzia∏ywaç 
restrykcyjnie na handel w Êwietle celów okreÊlonych w artykule 6 i 174 Traktatu. 

2. Nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2005 roku Komisja powinna przedstawiç dobrze udokumentowany ra-
port na temat doÊwiadczeƒ zgromadzonych w wyniku stosowania i wspó∏istnienia ró˝nych mechanizmów, o któ-
rych mowa w ust´pie 1. W raporcie nale˝y oceniç wyniki, ∏àcznie z analizà efektywnoÊciowà, systemów wspo-
magania wymienionych w ust´pie 1 w odniesieniu do promowania zu˝ycia energii elektrycznej pochodzàcej ze
êróde∏ odnawialnych w nawiàzaniu do wskaênikowych celów krajowych okreÊlonych zgodnie z artyku∏em 3 (2).
W razie potrzeby raport ten powinien zawieraç propozycje dotyczàce programów wspomagania energii elek-
trycznej wytwarzanej ze êróde∏ odnawialnych na szczeblu ca∏ej Wspólnoty. 



Propozycje dotyczàce programów powinny:
(a) przyczyniaç si´ do osiàgania wyznaczonych wskaênikowych celów krajowych,
(b) byç kompatybilne z zasadami funkcjonowania wewn´trznego rynku energii elektrycznej,
(c) uwzgl´dniaç charakterystyki ró˝nych êróde∏ energii odnawialnej, w tym odmiennoÊci technologiczne i geo-

graficzne,
(d) skutecznie promowaç wykorzystanie êróde∏ energii odnawialnej, stosujàc proste i mo˝liwie efektywne roz-

wiàzania, zw∏aszcza w odniesieniu do kosztów,
(e) zawieraç odpowiedni okres przejÊciowy, nie krótszy ni˝ siedem lat, w odniesieniu do krajowych systemów

wspomagania oraz zapewniaç utrzymanie zaufania inwestorów. 

Artyku∏ 5
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej 
wytwarzanej w êród∏ach energii odnawialnej

1. Paƒstwa cz∏onkowskie, nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2003 roku, zagwarantujà wprowadzenie Êwia-
dectw pochodzenia energii elektrycznej, uzyskiwanej ze êróde∏ odnawialnych, w rozumieniu niniejszej Dyrekty-
wy, zgodnie z kryteriami obiektywnoÊci, przejrzystoÊci i w sposób pozbawiony dyskryminacji, okreÊlonymi przez
poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie. Âwiadectwa pochodzenia powinny byç wydawane na podstawie odpo-
wiedniego wniosku.

2. Paƒstwa cz∏onkowskie mogà wyznaczyç jeden lub wi´cej kompetentnych organów, nie prowadzàcych dzia-
∏alnoÊci wytwórczej i dystrybucyjnej, do sprawowania nadzoru nad wydawaniem Êwiadectw pochodzenia. 

3. Âwiadectwa pochodzenia powinny:
– okreÊlaç êród∏o, z którego pochodzi produkowana energia elektryczna, czas i miejsce jej wytwarzania,

a w odniesieniu do urzàdzeƒ hydroenergetycznych – moc produkcyjnà tych urzàdzeƒ;
– u∏atwiç wytwórcom energii elektrycznej udowodnienie faktu, ˝e sprzedawana przez nich energia elektrycz-

na jest wytwarzana w êród∏ach odnawialnych w znaczeniu niniejszej Dyrektywy. 
4. Âwiadectwa pochodzenia, wydane zgodnie z ust´pem 2, powinny byç wzajemnie uznawane przez paƒstwa

cz∏onkowskie wy∏àcznie w zakresie potwierdzenia okolicznoÊci, wymienionych w ust´pie 3. Jakakolwiek odmo-
wa uznania Êwiadectwa pochodzenia w tym zakresie, w szczególnoÊci z przyczyn podyktowanych wzgl´dami
zapobiegania nadu˝yciom, powinna byç oparta na obiektywnych, przejrzystych i pozbawionych dyskryminacji
kryteriach. W przypadku odmowy uznania Êwiadectwa pochodzenia Komisja mo˝e zmusiç odmawiajàcà stron´
do uznania tego Êwiadectwa w nawiàzaniu do obiektywnych, przejrzystych i pozbawionych dyskryminacji kry-
teriów, na podstawie których uznanie to jest oparte.

5. Paƒstwa cz∏onkowskie lub kompetentne organy wprowadzà odpowiednie mechanizmy, zapewniajàce do-
k∏adnoÊç i wiarygodnoÊç danych w gwarancji pochodzenia, oraz powinny w raporcie, o którym mowa w artyku-
le 3 (3), przedstawiç Êrodki podj´te w celu zagwarantowania wiarygodnoÊci tego systemu. 

6. Komisja w raporcie, o którym mowa w artykule 8, po konsultacjach z paƒstwami cz∏onkowskimi, powinna
rozwa˝yç formy i metody u∏atwiajàce paƒstwom cz∏onkowskim prowadzenie spraw zwiàzanych ze Êwiadectwa-
mi pochodzenia energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych. JeÊli zajdzie taka potrzeba, Komisja powinna 
zaproponowaç Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przyj´cie wspólnych zasad w tej dziedzinie. 

Artyku∏ 6 
Procedury administracyjne

1. Paƒstwa cz∏onkowskie lub kompetentne organy, wyznaczone przez te paƒstwa, powinny oceniç istniejàce
rozwiàzania prawne i regulacyjne w odniesieniu do procedur wydawania pozwoleƒ lub innych procedur, wymie-
nionych w artykule 4 Dyrektywy 96/92/EC, które odnoszà si´ do elektrowni wytwarzajàcych energi´ elektrycznà
ze êróde∏ odnawialnych, z uwzgl´dnieniem: 

– ograniczenia barier regulacyjnych i pozosta∏ych w odniesieniu do rozwoju produkcji energii elektrycznej ze
êróde∏ odnawialnych,

– uproszczenia i przekazania procedur w∏aÊciwym szczeblom administracyjnym,
– zapewnienia obiektywnoÊci, przejrzystoÊci i braku dyskryminacji w obowiàzujàcych zasadach oraz

uwzgl´dnienia ró˝nych technologii êróde∏ energii odnawialnej.



2. Paƒstwa cz∏onkowskie, nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2003 roku, opublikujà raport zawierajàcy oce-
n´ zagadnieƒ, o których mowa w ust´pie 1, prezentujàc w razie potrzeby podj´te dzia∏ania. Celem tego raportu
jest przedstawienie w kontekÊcie krajowej legislacji zaawansowania prac zwiàzanych z:

– koordynacjà dzia∏aƒ ró˝nych organów administracyjnych w odniesieniu do terminów sk∏adania, zasad przyj-
mowania i rozpatrywania wniosków dotyczàcych wydawania pozwoleƒ,

– przedstawieniem ewentualnych wytycznych w odniesieniu do spraw wymienionych w ust´pie 1 oraz mo˝-
liwoÊci wprowadzenia szybkiej Êcie˝ki procedur planistycznych dla wytwórców energii elektrycznej ze êró-
de∏ odnawialnych,

– wyznaczeniem organów do mediacji w sporach mi´dzy organami odpowiedzialnymi za wydawanie poz-
woleƒ i podmiotami sk∏adajàcymi wnioski o autoryzacj´.

3. Komisja w raporcie, o którym mowa w artykule 8, na podstawie raportów paƒstw cz∏onkowskich, opraco-
wanych zgodnie z ust´pem 2 niniejszego artyku∏u, oceni najlepsze rozwiàzania w kontekÊcie celów, okreÊlonych
w ust´pie 1. 

Artyku∏ 7
Zagadnienia zwiàzane z systemem przesy∏owym

1. Paƒstwa cz∏onkowskie, bez uszczerbku dla utrzymania niezawodnoÊci i bezpieczeƒstwa przesy∏u, podejmà
Êrodki konieczne do zagwarantowania przez operatorów systemu przesy∏owego i operatorów systemów dystry-
bucyjnych, na ich terytoriach dzia∏ania, przesy∏u i dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w êród∏ach
odnawialnych. Mogà one równie˝ wprowadziç priorytet w dost´pie energii elektrycznej, pochodzàcej ze êróde∏
odnawialnych, do systemów sieciowych. W procesie dysponowania urzàdzeniami wytwórczymi operatorzy sys-
temu przesy∏owego uwzgl´dnià priorytet urzàdzeƒ wykorzystujàcych odnawialne êród∏a energii, jeÊli pozwalajà
na to warunki operacyjne krajowego systemu elektroenergetycznego.

2. Paƒstwa cz∏onkowskie wprowadzà uregulowania prawne lub zobowià˝à operatorów systemów przesy∏o-
wych i dystrybucyjnych do opracowania i opublikowania zasad i standardów, dotyczàcych ponoszenia technicz-
nych kosztów adaptacji w odniesieniu do przy∏àczenia do sieci i wzmocnienia sieci w zakresie koniecznym do
zintegrowania nowych wytwórców energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych z po∏àczonymi uk∏adami siecio-
wymi. Zasady te powinny bazowaç na obiektywnych, przejrzystych i wolnych od dyskryminacji kryteriach,
uwzgl´dniajàc zw∏aszcza wszystkie koszty i korzyÊci zwiàzane z przy∏àczeniem tego typu producentów do sieci.
Zasady te mogà odnosiç si´ do ró˝nych rodzajów przy∏àczenia.

3. W razie potrzeby paƒstwa cz∏onkowskie mogà zobowiàzaç operatorów systemów przesy∏owych i dystrybu-
cyjnych do ponoszenia ca∏oÊci lub cz´Êci kosztów, o których mowa w ust´pie 2. 

4. Operatorzy systemów przesy∏owych i dystrybucyjnych powinni byç zobowiàzani do przedstawiania nowym
wytwórcom, chcàcym przy∏àczyç si´ do sieci, kompletnych i szczegó∏owych szacunków kosztów zwiàzanych
z tym przy∏àczeniem. Paƒstwa cz∏onkowskie mogà zezwoliç wytwórcom energii elektrycznej ze êróde∏ odnawial-
nych, chcàcym przy∏àczyç si´ do sieci, na og∏oszenie przetargu na prace przy∏àczeniowe. 

5. Paƒstwa cz∏onkowskie wprowadzà w ˝ycie lub zobowià˝à operatorów systemów przesy∏owych i dystrybu-
cyjnych do opracowania i publikowania zasad i standardów, dotyczàcych podzia∏u kosztów instalacji systemo-
wych, takich jak po∏àczenia sieciowe i wzmocnienia sieci, mi´dzy wytwórców, korzystajàcych z tych inwestycji.
Podzia∏ kosztów powinien byç dokonywany za pomocà mechanizmu opartego na obiektywnych, przejrzystych
i pozbawionych dyskryminacji kryteriach, uwzgl´dniajàcego korzyÊci, jakie przy∏àczeni wytwórcy, a tak˝e ope-
ratorzy systemów przesy∏owych i dystrybucyjnych osiàgajà dzi´ki tym po∏àczeniom. 

6. Paƒstwa cz∏onkowskie zapewnià, aby op∏aty przesy∏owe i dystrybucyjne nie dyskryminowa∏y energii elektrycz-
nej pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych, w szczególnoÊci energii elektrycznej wytwarzanej w êród∏ach odnawial-
nych w regionach peryferyjnych, takich jak wyspy i obszary o niskiej g´stoÊci zaludnienia. W razie potrzeby paƒ-
stwa cz∏onkowskie powinny wprowadziç odpowiednie rozwiàzania prawne lub zobowiàzaç operatorów systemów
przesy∏owych i dystrybucyjnych do stanowienia op∏at za przesy∏ i dystrybucj´ energii elektrycznej pochodzàcej ze
êróde∏ odnawialnych, odzwierciedlajàcych rzeczywiste koszty i korzyÊci, uzyskane z przy∏àczenia tych elektrowni
do sieci. Koszty te i korzyÊci mogà byç zwiàzane z bezpoÊrednim u˝ytkowaniem sieci niskiego napi´cia. 

7. Paƒstwa cz∏onkowskie w raporcie, o którym mowa w artykule 6 (2), powinny tak˝e rozwa˝yç Êrodki u∏a-
twiajàce dost´p do sieci systemowej energii elektrycznej wytwarzanej w êród∏ach odnawialnych. W raporcie tym
nale˝y równie˝, mi´dzy innymi, zbadaç mo˝liwoÊç wprowadzenia dwustronnych uk∏adów pomiarowych. 



Artyku∏ 8
Raport zbiorczy

Na podstawie raportów paƒstw cz∏onkowskich, opracowanych zgodnie z artyku∏em 3 (3) i artyku∏em 6 (2), 
Komisja przed∏o˝y Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie póêniej ni˝ do 31 grudnia 2005 roku, a nast´pnie
co pi´ç lat, zbiorczy raport o realizacji niniejszej Dyrektywy. 

Raport ten powinien:
– oceniaç post´p w zakresie odzwierciedlenia kosztów zewn´trznych energii elektrycznej produkowanej w êró-

d∏ach nie odnawialnych oraz wp∏yw wspomagania Êrodkami publicznymi produkcji energii elektrycznej,
– wziàç pod uwag´ mo˝liwoÊci paƒstw cz∏onkowskich w zakresie realizacji krajowych celów, okreÊlonych

w artykule 3 (2), celu ogólnego, o którym mowa w artykule 3 (4), oraz istnienie dyskryminacji wyst´pujàcej mi´-
dzy ró˝nymi êród∏ami energii. 

W razie potrzeby Komisja przed∏o˝y Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport z dalszymi propozycjami. 

Artyku∏ 9 
Przeniesienie

Paƒstwa cz∏onkowskie wprowadzà w ˝ycie przepisy prawne, regulacje i procedury administracyjne koniecz-
ne do realizacji niniejszej Dyrektywy nie póêniej ni˝ do 27 paêdziernika 2003 roku. Nizw∏ocznie powiadomià o
tym Komisj´ Europejskà.

W wymienionych regulacjach prawnych paƒstwa cz∏onkowskie uwzgl´dnià odniesienia do niniejszej Dyrek-
tywy lub wprowadzà takie odniesienia w momencie ich oficjalnej publikacji. Sposób okreÊlenia tych odniesieƒ
pozostawia si´ gestii paƒstw cz∏onkowskich. 

Artyku∏ 10
WejÊcie w ˝ycie

Niniejsza Dyrektywa wchodzi w ˝ycie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot 
Europejskich.

Artyku∏ 11
Adresaci Dyrektywy

Niniejsza Dyrektywa skierowana jest do paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Sporzàdzono w Brukseli, 27 sierpnia 2001 roku.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczàca N. FONTAINE Przewodniczàcy C. PICQUE



ZA¸ÑCZNIK

WartoÊci referencyjne wskaênikowych celów krajowych udzia∏u energii elektrycznej 
wytwarzanej w êród∏ach odnawialnych w relacji do zu˝ycia energii elektrycznej brutto 

do 2010 roku(*) w paƒstwach cz∏onkowskich

Niniejszy za∏àcznik zawiera wartoÊci referencyjne celów do okreÊlenia krajowych celów energii elektrycznej
wytwarzanej w êród∏ach odnawialnych (RES-E), o których mowa w art. 3 ust. 2:

(*) Przy wykorzystywaniu wartoÊci referencyjnych z niniejszego za∏àcznika paƒstwa cz∏onkowskie przyjmà konieczne za∏o˝enie, ˝e paƒ-
stwo udziela pomocy w zakresie ochrony Êrodowiska, co pozwala na opracowanie krajowego programu wspomagania i promocji ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii.

(**) Dane odnoszà si´ do krajowej produkcji energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych w 1997 r.

(***) Procentowe wskaêniki udzia∏u energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych w 1997 r. i dla 2010 r. zosta∏y wyliczone przez podziele-
nie krajowej produkcji tej energii przez krajowe zu˝ycie energii elektrycznej brutto. W przypadku handlu energià elektrycznà ze êró-
de∏ odnawialnych mi´dzy paƒstwami (obj´tà certyfikatami lub Êwiadectwami pochodzenia) wyliczone procenty b´dà mia∏y wp∏yw na
wartoÊci wskaêników procentowych dotyczàcych 2010 r. w poszczególnych paƒstwach, lecz dla ca∏ej Wspólnoty nie ma to znaczenia.

(****) WartoÊç zaokràglona wyliczona na podstawie wy˝ej wymienionych wartoÊci krajowych.

(1) W∏ochy twierdzà, ˝e wartoÊç 22% jest realnà wielkoÊcià przy za∏o˝eniu, ˝e krajowe zu˝ycie brutto energii elektrycznej w 2010 roku
wyniesie ok. 340 TWh. Uwzgl´dniajàc wartoÊci referencyjne wymienione w niniejszym za∏àczniku, W∏ochy przyj´∏y, i˝ krajowa pro-
dukcja energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych wyniesie w 2010 roku 76 TWh. WielkoÊç ta obejmuje energi´ elektrycznà z nie-
podlegajàcych degradacji biologicznej odpadów miejskich i przemys∏owych, wykorzystywanych zgodnie z przepisami Wspólnoty
w sprawie zarzàdzania odpadami. W tym kontekÊcie osiàgni´cie celów wymienionych w niniejszym za∏àczniku jest uwarunkowane,
mi´dzy innymi, rzeczywistym krajowym zapotrzebowaniem na energi´ elektrycznà w 2010 roku.

(2) Bioràc pod uwag´ wartoÊci referencyjne wymienione w niniejszym za∏àczniku Luksemburg wyra˝a poglàd, i˝ cel okreÊlony dla 
2010 roku mo˝e byç osiàgni´ty tylko w sytuacji, gdy:

• krajowe zu˝ycie energii elektrycznej w 2010 roku nie przekroczy poziomu z 1997 roku,

• iloÊç energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe b´dzie mno˝ona przez wspó∏czynnik 15,

Belgia 0,86 1,1 6,0

Dania 3,21 8,7 29,0

Niemcy 24,91 4,5 12,5

Grecja 3,94 8,6 20,1

Hiszpania 37,15 19,9 29,4

Francja 66,00 15,0 21,0

Irlandia 0,84 3,6 13,2

W∏ochy 46,46 16,0 25,0(1)

Luksemburg 0,14 2,1 5,7(2)

Holandia 3,45 3,5 9,0

Austria 39,05 70,0 78,1(3)

Portugalia 14,30 38,5 39,0(4)

Finlandia 19,03 24,7 31,5(5)

Szwecja 72,03 49,1 60,0(6)

Wielka Brytania 7,04 1,7 10,0

Wspólnota 338,41 13,9% 22%(****)

Kraj RES-E TWh 1997(**) RES-E % 1997(***) RES-E % 2010(****)



• iloÊç energii elektrycznej pochodzàcej z biogazu b´dzie mno˝ona przez wspó∏czynnik 208,

• energia elektryczna wyprodukowana przez jedynà instalacj´ utylizacji odpadów miejskich w Luksemburgu, stanowiàca w 1997 r. po-
∏ow´ ogólnej iloÊci energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych, b´dzie zaliczona w ca∏oÊci,

• energia elektryczna wytwarzana w ogniwach fotowoltaicznych mo˝e wzrosnàç do 80 GWh i podobnie jak poprzednie produkty,
z technicznego punktu widzenia mo˝e byç osiàgni´ta w tym okresie. W sytuacji braku naturalnych êróde∏, dodatkowy wzrost pro-
dukcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne jest wykluczony.

(3) Austria oÊwiadczy∏a, ˝e wskaênik 78,1% mo˝e byç realistycznà wartoÊcià przy za∏o˝eniu, i˝ w 2010 roku krajowe zu˝ycie energii elek-
trycznej brutto wyniesie 56,1 TWh. Uwzgl´dniajàc fakt, ˝e produkcja energii elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych jest przede wszyst-
kim zale˝na od elektrowni wodnych, czyli od rocznych opadów atmosferycznych; wielkoÊci dla 1997 roku i 2010 roku powinny byç
okreÊlone na podstawie d∏ugookresowego modelu, uwzgl´dniajàcego warunki hydrologiczne i klimatyczne.

(4) Portugalia, odnoszàc si´ do wartoÊci referencyjnych okreÊlonych w niniejszym za∏àczniku stwierdza, ˝e utrzymanie udzia∏u energii
elektrycznej ze êróde∏ odnawialnych osiàgni´tego w 1997 roku i ustalonego jako celu dla 2010 roku, uwzgl´dnia poni˝sze za∏o˝enia:

• mo˝liwe b´dzie kontynuowanie realizacji krajowego planu budowy nowych elektrowni wodnych o mocy wy˝szej ni˝ 10 MW,

• inne êród∏a energii odnawialnej, które mogà si´ rozwijaç tylko z pomocà paƒstwa, zwi´kszà rocznà produkcj´ energii elektrycznej
w tempie oÊmiokrotnie przewy˝szajàcym tempo osiàgni´te ostatnio.

Za∏o˝enia te oznaczajà, i˝ nowe moce wytwórcze êróde∏ odnawialnych do produkcji energii elektrycznej, z wy∏àczeniem du˝ych  elek-
trowni wodnych, b´dà ros∏y w tempie dwa razy szybszym ni˝ tempo wzrostu krajowego zu˝ycia brutto energii elektrycznej.

(5) Fiƒski plan dzia∏aƒ na rzecz rozwoju energii odnawialnej okreÊla cele dotyczàce wykorzystania tych êróde∏ w 2010 roku. Cele te 
zosta∏y okreÊlone na podstawie szerokich i gruntownych prac studialnych. Plan dzia∏aƒ zosta∏ przyj´ty przez rzàd w paêdzierniku
1999 roku. Zgodnie z tym planem energia elektryczna ze êróde∏ odnawialnych w 2010 roku ma mieç 31-procentowy udzia∏ w krajo-
wym zu˝yciu energii elektrycznej. Jest to bardzo ambitny cel, a jego realizacja wymaga bogatego zestawu Êrodków promujàcych ener-
gi´ odnawialnà w Finlandii.

(6) W odniesieniu do wartoÊci referencyjnych zamieszczonych w niniejszym za∏àczniku Szwecja zwraca uwag´, i˝ mo˝liwoÊç osiàgni´cia
tego celu zale˝y przede wszystkim od czynników klimatycznych, które decydujàco wp∏ywajà na wielkoÊç energii elektrycznej produ-
kowanej  przez elektrownie wodne, w tym w szczególnoÊci od wahaƒ d∏ugoÊci pory deszczowej, okresów wyst´powania opadów
w ciàgu roku i dop∏ywu wody do elektrowni. IloÊç energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie wodne mo˝e wahaç si´
w znacznym przedziale. W czasie ekstremalnie suchych lat produkcja ta mo˝e wynieÊç 51 TWh, podczas gdy w latach mokrych mo-
˝e osiàgnàç 78 TWh. Z tego wzgl´du wielkoÊç produkcji dla roku 1997 powinna byç okreÊlona na podstawie d∏ugookresowego mode-
lu, opartego na naukowych faktach hydrologicznych i zmianach klimatycznych. Jest to metoda stosowana na ogó∏ w krajach o znaczà-
cym udziale elektrowni wodnych w ogólnej produkcji energii elektrycznej, przy czym korzysta si´ ze statystyk przep∏ywów wody
z okresu 30 do 60 lat. W tym kontekÊcie, zgodnie ze stosowanà w Szwecji metodologià i wykorzystujàc dane z okresu 1950-1999 oraz
uwzgl´dniajàc korekty i ró˝nice w wielkoÊci mocy elektrowni i dop∏ywów wody w poszczególnych latach, przeci´tna roczna produk-
cja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych wynosi 64 TWh, co odpowiada dla 1997 r. wielkoÊci 46%. W tej sytuacji Szwecja
uwa˝a, ˝e wskaênik 52% jest bardziej realistycznà wartoÊcià dla 2010 roku.

Oprócz tego zdolnoÊç osiàgni´cia przez Szwecj´ tego celu jest ograniczona faktem, ˝e nie wykorzystane jeszcze energetycznie rzeki
sà prawnie chronione.

Ponadto osiàgni´cie przez Szwecj´ przyj´tych celów zale˝y w powa˝nym stopniu od:

• rozwoju skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co z kolei zale˝y od g´stoÊci zaludnienia, zapotrzebowania na cie-
p∏o i od rozwoju technologii wytwarzania, w szczególnoÊci od p∏ynnej gazyfikacji,

• udzielania zezwoleƒ na budow´ elektrowni wiatrowych na podstawie krajowego prawa, z uwzgl´dnieniem publicznej akceptacji,
technologii rozwoju oraz rozbudowy sieci elektrycznych.




