Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Sejm uchwalił 10 czerwca br. nowelizację ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.
Nowelizacja zmienia, zgodnie z zapowiedziami zasady wsparcia dla OZE największe
wsparcie trafi do operatorów instalacji produkujących prąd w sposób przewidywalny i
stabilny, wykorzystując lokalnie dostępne zasoby.
Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza też, sprzyjające rozwojowi energetyki rozproszonej,
regulacje zmierzające do tworzenia lokalnych kooperatyw energetycznych – spółdzielni i
klastrów energetycznych.
W ramach nowelizacji dokonano m.in. zmian w koszykach systemu aukcyjnego. Do ustawy
dopisano także definicję klastrów i spółdzielni energetycznych, a także biomasy lokalnej, to
jest takiej, która pozyskiwana jest w odległości do 300 km od miejsca jej wykorzystania.
Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany dotyczące prosumentów. Zmienia się sposób ich
wspierania z systemu taryf gwarantowanych na system tzw. opustów. System opustów
umożliwia prosumentom pobieranie z sieci 0,7 jednostki energii elektrycznej na każdą
jednostkę wprowadzoną do sieci. Opusty nie są różnicowa, jak pierwotnie zakładał projekt, w
zależności od rodzaju i wielkości eksploatowanej przez prosumenta instalacji.
Działania te maja na celu by prosumenci produkowali energię elektryczną głównie na swój
własny użytek, a nie komercyjnie, aby sprzedawać ją do sieci
Środowiska związane z prosumentami przeciwne są likwidacji taryf gwarantowanych,
zauważają oni, że system opustów nie stymuluje inwestycji w mikroźródła OZE, gdyż
inwestycje takie zwrócą się dopiero po wielu latach.
Po przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE przez Sejm teraz trafi ona do Senatu. Senatorowie
mogą jeszcze przyjąć do niej poprawki, a jeśli tak się stanie, wówczas ustawa wróci do Sejmu
i senackie poprawki będą głosować posłowie. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, wówczas
ustawa trafi od razu do podpisu prezydenta.
Zapisany w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE termin jej wejścia w życie to 1
lipca br. Jeśli do tego czasu nowelizacja jednak nie weszłaby w życie, obowiązywałaby nadal
dotychczasowa wersja ustawy o OZE i wówczas od 1 lipca zaczęłyby obowiązywać wpisane
do tej ustawy wcześniej zasady nowego systemu wsparcia z rozdziału 4. ustawy o OZE, w
tym taryfy gwarantowane i system aukcji w dotychczasowej wersji.

