Warszawa, 21 grudnia 2012 r.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o odnawialnych źródłach energii, autorstwa Klubu Parlamentarnego SLD

Celem projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, autorstwa Klubu Parlamentarnego SLD,
jest stworzenie optymalnego otoczenia systemowego, które umożliwi dynamiczny i zrównoważony
rozwój odnawialnych źródeł wytwarzania energii w Polsce. Kluczowym rozwiązaniem mającym
zapewnić optymalizację sektora są zmiany zwiększające efektywność i stabilność systemu wsparcia
odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, że przyjęcie ustawy
zagwarantuje implementację wszystkich założeń Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Zakończenie procesu legislacyjnego ustawy będzie prowadzić do zwiększenia konkurencyjności
polskiego rynku energii odnawialnej względem krajów Unii Europejskiej, które w sposób
dynamiczny i efektywny rozwijają technologie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Wzrost
konkurencyjności rynku w Polsce ułatwi pozyskanie zagranicznego kapitału inwestycyjnego, który
w dobie trwającego kryzysu finansowego wybiera rynki oferujące najlepsze warunki do inwestycji.
Brak szybkiego procedowania ustawy o odnawialnych źródłach energii i optymalizacji systemu
wsparcia zablokuje rozwój nieemisyjnych i innowacyjnych źródeł wytwarzania energii. Uniemożliwi
tym samym wykorzystanie krajowego potencjału odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych
miejsc pracy oraz dywersyfikację polskiej struktury energetycznej.
W związku z faktem, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii autorstwa Ministerstwa
Gospodarki jest procedowany w pakiecie ustaw energetycznych, eksperci sektora OZE w Polsce są
zgodni, że prace nad przedmiotową ustawą będą się przedłużać nawet do końca roku 2013
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konsekwencje dla polskiej gospodarki. Dlatego też należy dążyć do rozwiązań umożliwiających
zmianę systemu wsparcia instalacji OZE poza pakietem ustaw energetycznych.

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa
REGON:141849565, NIP: 9512283945, KRS: 0000318783
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 93 1030 0019 0109 8530 0023 7554
t./f. +48 22 412 24 92, e: sekretariat@fnez.pl, www.fnez.pl

Analiza dynamiki rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w roku 2012 udowadnia, że
przedłużający się proces prac nad „trójpakiem” ustaw energetycznych prowadzi do wzrostu ryzyka
na polskim rynku i zatrzymania procesu podejmowania decyzji dotyczących nowych projektów
inwestycyjnych przez polskie i zagraniczne koncerny energetyczne. W rezultacie obserwujemy
pogłębiający się spadek atrakcyjności polskiego sektora odnawialnych źródeł energii, który
prowadzi do osłabienia sytuacji gospodarczej w kraju. Dalsze opóźnianie prac nad ustawą OZE
będzie krytyczne dla polskiego sektora odnawialnych źródeł energii i doprowadzi do całkowitego
załamania się rynku w Polsce. Rozwiązaniem problemu może być szybkie przyjęcie kompletnego
i merytorycznie uzasadnionego poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
z 14 grudnia 2012 roku.
Wyrażamy pełne poparcie dla projektu, uważamy że jego procedowanie mogłoby zapobiec
następującym negatywnym skutkom braku optymalizacji funkcjonowania sektora OZE w Polsce:
1) Odroczeniu lub podjęciu negatywnych decyzji inwestycyjnych dotyczących realizacji
projektów inwestycyjnych w nowe źródła wytwarzania nieemisyjnej energii, z powodu
rosnącego ryzyka inwestycyjnego i związanych z nim wzrostem kosztów;
2) Braku kontynuacji projektów inwestycyjnych znajdujących się w fazie przygotowawczej;
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z tytułu podatków i opłat płynących z rozwoju sektora;
5) Przeniesieniu się zagranicznego kapitału inwestycyjnego na bardziej stabilne i łatwiejsze do
prognozowania rynki, przyciągające inwestorów konkurencyjnością i efektywnością;
6) Możliwości wystąpienia luki podażowej w polskiej strukturze energetycznej, którą miał
wypełnić rozwój innowacyjnych i nieemisyjnych źródeł wytwarzania energii;
7) Spadku bezpieczeństwa energetycznego kraju i wzrost uzależnienia od importu oraz wahań
cen na rynkach surowców energetycznych;
8) Utraty szansy na modernizację i rozwój polskiej gospodarki oraz energetyki przez obniżenie
emisyjności i dywersyfikację źródeł wytwarzania energii, jaką umożliwia rozwój sektora
odnawialnych źródeł energii;
9) Zagrożeniu realizacji założeń europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, w tym
w szczególności wymogu uzyskania 15% udziału energii z OZE w bilansie energii zużytej
w roku 2020.

Biorąc pod uwagę powyższe apelujemy do Pani Marszałek, Rządu i Parlamentu o:


Jak najszybsze poddanie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, autorstwa KP
SLD, z dnia 14 grudnia 2012 pod obrady Parlamentu.



Poparcie projektu ustawy przez wszystkie Kluby Parlamentarne i tym samym szybkie
procedowanie projektu.



Rezygnację z procedowania ustawy o odnawialnych źródłach energii w pakiecie ustaw
energetycznych.



W przypadku odrzucenia poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii,
wyłączenie z pakietu ustawy o OZE i uchwalenie jej w kształcie pozwalającym na wdrożenie
w pierwszym kwartale roku 2013 stabilnego i kompletnego systemu wsparcia wytwarzania
energii z OZE, niezależnie od wejścia w życie nowego prawa energetycznego czy gazowego.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że zarówno Pani Marszałek Sejmu, Przewodniczący Klubów
Parlamentarnych, Rząd oraz Parlament, mają świadomość istotności i celowości jak najszybszego
procedowania ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz skutków jakie brak optymalizacji
systemu wsparcia OZE może mieć dla polskiej energetyki i gospodarki. Przedłużające się prace nad
ustawami w sektorze energetycznym mają negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne, niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego kraju.
Wierzymy, że w dobie światowego kryzysu gospodarczego Rząd i Parlament RP zdecydują się na
podjęcie odpowiednich działań umożliwiających rozwój strategicznego sektora energetycznego
w Polsce prowadzący do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego kraju.
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o odnawialnych źródłach energii z dnia 14 grudnia 2012 roku umożliwi wzrost sektora OZE
i wykorzystanie przez Polskę szansy, jaka wiąże się z jego rozwojem.
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