SEO/05/03/2020
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Sz. P. Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu
ds. Odnawialnych Źródeł Energii
Ministerstwo Klimatu

Szanowny Panie Ministrze,
Działając w imieniu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, w związku z docierającymi do
Stowarzyszenia sygnałami ze strony sektora odnawialnych źródeł energii, pragniemy zwrócić
uwagę na daleko idące skutki sytuacji kryzysowej wywołanej zagrożeniem epidemiologicznym
dla realizowanych procesów inwestycyjnych.
Należy odnotować, że epidemia koronawirusa i powiązane z nią działania zapobiegawcze
podejmowane przez poszczególne kraje i przedsiębiorstwa skutkować będą znaczącymi
opóźnieniami w ramach łańcuchów dostaw i prowadzonych procesów administracyjnych.
Powyższe konsekwencje stanowią poważne ryzyko dla inwestorów, którzy powzięli
zobowiązania w związku z wygranymi aukcjami na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł
energii. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przewiduje
maksymalne terminy na sprzedaż pierwszej energii, których przekroczenie skutkuje
przepadkiem wniesionej aukcji oraz brakiem możliwości uczestnictwa w aukcjach przez
następne trzy lata, rodząc znaczące ryzyko utraty finansowania realizowanej inwestycji.
Mając na uwadze powyższe, nadzwyczajne i niezależne od inwestorów okoliczności, które
ocenić należy, jako działanie siły wyższej, postulujemy podjęcie interwencji o charakterze
regulacyjnym, mitygującej ryzyka inwestycyjne opisane powyżej.
W załączeniu do niniejszego pisma przedstawiamy propozycję zmian legislacyjnych,
umożliwiających Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki podejmowanie decyzji o wydłużeniu
terminów obowiązujących wytwórców w ramach systemu aukcyjnego.
Z wyrazami szacunku,
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Propozycja wprowadzenia zmian do Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.)
W art. 79 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3b, Prezes
URE jednorazowo, na wniosek Wytwórcy, może wydać postanowienie o
wydłużeniu terminów, o których mowa w ust. 3 pkt 8, maksymalnie o 12
miesięcy.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, zawiera:
a. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby
Wytwórcy,
b. wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek,
c. oświadczenie dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład
instalacji odnawialnego źródła energii potwierdzające, iż opóźnienie
dostaw tych urządzeń jest spowodowane okolicznościami, o których
mowa w art. 83 ust. 3b lub oświadczenia wykonawców lub
podwykonawców instalacji odnawialnego źródła energii potwierdzające
brak możliwości realizacji zleconych prac na skutek zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 8,
d. zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w
art. 75 ust. 5 pkt 6;
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1,
Wytwórca w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia przekazuje
Prezesowi URE:
a. aktualizację oferty, o której mowa w ust. 9, określającą planowaną datę
rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, o której
mowa w ust. 9 pkt 1;
b. w przypadku przedłożenia gwarancji bankowej, o której mowa w art. 78
ust. 4, dokumentu potwierdzającego przedłużenie obowiązywania
niniejszej gwarancji o wnioskowany przez Wytwórcę okres, na zasadach
określonych w pkt. 1;
4. Prezes URE odmawia wydłużenia terminów, w drodze postanowienia, w
przypadku, gdy:
a. wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w pkt. 1, później niż w
terminie 30 dni przed dniem pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w
systemie aukcyjnym zgodnie z art. 92 ust. 1 lub dniem złożenia
pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art.
93 ust. 2 pkt 3;
b. nie wystąpiły uzasadnione przesłanki, o których mowa w art. 83 ust. 3b
pkt 4.
5. Od postanowienia, o którym mowa w pkt. 1, służy odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
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W art. 79 ust. 9 pkt 1
Po wyrazach „ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy , ust. „ ,3a”;
W art. 81 ust. 4a, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:
„ ,z zastrzeżeniem art. 79 ust 3a.”
W art. 81 ust 9, w części wspólnej kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:
„ ,z zastrzeżeniem art. 79 ust 3a.”
W art. 83:
w ust. 3b pkt 4 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) sytuacje zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego ogłoszone przez ministra
właściwego do spraw zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Światową
Organizację Zdrowia,”
w ust. 3c na końcu zdania dodaje się wyrazy:
„ ,z zastrzeżeniem art. 79 ust 3a.”
W art. 92 ust. 6a, na końcu zdania dodaje się wyrazy:
„ ,z zastrzeżeniem art. 79 ust 3a.”
Uzasadnienie
Proponowane zmiany w zakresie projektowanego brzmienia art. 79 ust. 3a,
wprowadzają możliwość wydłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji
do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, na
skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Wytwórcy, z uwzględnieniem sytuacji
zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego ogłoszonych przez ministra właściwego do
spraw zdrowia lub Światową Organizację Zdrowia. Proponowana zmiana jest
odpowiedzią na możliwe wystąpienie niedoboru towarów lub opóźnienia dostaw
komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji lub inwestycyjnych w
sektorze energetyki odnawialnej, a będących niezależnymi od Wytwórców.
Tym samym wprowadza się możliwości przedłużenia ustawowych terminów realizacji
inwestycji przez Prezesa URE na wniosek Wytwórcy, w przypadku wystąpienia siły
wyższej.
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