Szanowny Panie Ministrze,
W przypadku braku możliwości wprowadzenia cen stałych dla całej hydroenergetyki ze
względu na prawo UE (ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu)
proponujemy zastępczo następujące zmiany do przedstawionej przez ME nowelizacji ustawy
OZE:
1). zmianę art. 70 ust. (e) pkt 1 z 80% na 90%.
2). dodanie w art. 79 ust. 3 pkt. 8 po znaku „- wyłącznie hydroenergię – terminie 48 miesięcy
od dnia zamknięcia aukcji” jest to zapis z ustawy OZE w obecnym brzmieniu
3). w art. 73 w ust. 3a:
…
1) 3-9 i 11;
2) 10;
3) 14 i 15;
5) 16 i 19;
6) 1 i 2;
7) 12, 13, 17 i 18;
6) 20 i 21;
4). Wprowadzenie zmian w ustawie OZE obligujących Prezesa URE do organizacji ŁĄCZNIE
wszystkich aukcji 1-6 jw. w jednym terminie co najmniej dwa razy w roku każdorazowo
obligatoryjnie 30 marca lub 30 października. Wolumen dla danego roku będzie podzielony na
dwie równe części. W przypadku jeżeli w pierwszej aukcji w roku będzie niewykorzystany,
zostanie przesunięty do następnej aukcji. W przypadku jeżeli na ww. dni przypadałyby dni
świąteczne, aukcja odbędzie się w najbliższym dniu roboczym.
5). Wprowadzenie zmian dla art. 73 ust. 3a pkt. 3, wskazujących, że aukcja będzie
unieważniona wyłącznie w przypadku braku ofert (a nie jak obecnie co najmniej trzech
ofert).
6). Prosimy o rozważanie, czy przedsiębiorcy nie powinni po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej
zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym lub zgodności inwestycji
z MPZP przekazywać do ME/URE informacji (do 1 grudnia danego roku) o planowanym
terminie złożenia wniosku o dopuszczenie do aukcji. Wydaje się, że będzie to najlepsza i
najdokładniejsza prognoza wielkości przeznaczonego wolumenu energii do sprzedaży w
danej aukcji. Z punktu widzenia hydroenergetyki takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej
skuteczne.
7). Publikację rozporządzenia ME w sprawie wyłącznie wolumenu przewidzianego dla aukcji
w roku następującym, po uzyskaniu informacji jak w pkt. 6 do końca roku poprzedzającego
rok aukcji.
Argumentację oraz pozostałe uwagi, mimo wszystko dotyczące potrzeby wprowadzenia cen
stałych dla hydroenergii, dysproporcji w koszyku dla hydroenergii wskazanym w nowelizacji
oraz co do kalkulacji ceny referencyjnej dla hydroenergii pozostawiamy bez zmian.

