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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 

posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 - o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii. 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Ewę Malik. 
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Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ewa Malik) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. -
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, ze zm.), 
dalej jako „ustawa o OZE". Podstawowa zmiana ma dotyczyć art. 56 ustawy 
o OZE i polegać na modyfikacji mechanizmu obliczania opłaty zastępczej 
w taki sposób, aby powiązać jej wysokość z roczną cenę średnioważoną praw 
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. W konsekwencji 
zmiana ma zostać także wprowadzona do art. 64 ust. 5 ustawy o OZE odnośnie 
do określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru świadectw pochodzenia lub 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz dokonane zmiany w rejestrze. 

Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy ma ona wejść w życie po upływie 
3 O dni od dnia ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej reguluje zagadnienia objęte projektem ustawy. 

Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa cele polityki UE 
w dziedzinie energetyki. Zgodnie z ust. 1 lit. c tego artykułu, w ramach 
ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem 
potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie 
energetyki ma na celu, w duchu solidarności między państwami członkowskimi, 
wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również 
rozwoju nowych i odnawialnych form energii. 
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Szczegółowe kwestie w tej dziedzinie reguluje dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmiemaJąca 

i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. 
UE L 140 z 5 .06.2009 r., s. 16), dalej jako „dyrektywa 2009/28/WE". 

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2009/28/WE akt ten ustanawia wspólne ramy 
dla promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz określa obowiązkowe 
krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. 

W myśl art. 3 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE każde państwo 

członkowskie dba o to, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. odpowiadał co najmniej jego 
krajowemu celowi ogólnemu dla udziału energii ze źródeł odnawialnych w tym 
roku. W przypadku Polski, zgodnie z załącznikiem I część A do tej dyrektywy, 
cel krajowy wynosi 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto w Polsce w 2020 r. Osiągnięcie celów wiążących 
powinno nastąpić poprzez stały wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, 
aż do osiągnięcia poziomu zaplanowanego na rok 2020. Państwa członkowskie 
powinny wypełniać obowiązki określone w art. 3 dyrektywy 2009/28/WE 
poprzez wdrożenie środków skutecznie zaprojektowanych, przy czym państwa 
te mają obowiązek znaleźć się na orientacyjnej ścieżce wyznaczonej zgodnie 
z załącznikiem I część B albo osiągać wyższy udział (art. 3· ust. 2 dyrektywy 
2009/28/WE). 

Jak stanowi art. 3 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE, aby osiągnąć cele 
wyznaczone w ust. 1 i 2, państwa członkowskie mogą stosować między innymi 
systemy wsparcia. Zgodnie zaś z art. 2 lit. k dyrektywy 2009/28/WE „system 
wsparcia" oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez 
państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej 
energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu -
poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób 
- jej nabywanej ilości. Obejmuje ono pomoc inwestycyjną, zwolnienia 
z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające 
na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy 
bezpośredniego wsparcia cen, w tym gwarantowane ceny zakupu oraz premie 
opcyjne, lecz nie jest ograniczone do wymienionych środków. 

3. Analiza przepisów projektu ustawy pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Należy odnotować, że dyrektywa 2009/28/WE została wdrożona do 
polskiego porządku prawnego przede wszystkim na mocy ustawy o OZE oraz 
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częściowo na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm.). 

Co się tyczy stworzenia w polskim prawie systemu wsparcia 
w rozumieniu dyrektywy 2009/28/WE, trzeba wskazać, iż w dużej mierze 
tworzą go przepisy rozdziału 4 ustawy o OZE („Mechanizmy i instrumenty 
wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii")1

, 

w którym to rozdziale znajdują się nowelizowane art. 56 oraz art. 64 ust. 5. 
Należy przy tym zauważyć, że dyrektywa 2009/28/WE pozostawia 

państwom członkowskim swobodę w sposobie ustanawiania i regulowania 
mechanizmów, które mają na celu promowanie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. W tym kontekście wprowadzenie instrumentu w postaci opłaty 
zastępczej oraz modyfikowanie sposobu obliczania jej wysokości nie wynikają 
wprost z postanowień dyrektywy 2009/28/WE2

, lecz mają służyć wypełnieniu 
przez Polskę wskazanych wyżej celów wyznaczonych tą dyrektywą. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że projekt ustawy nie jest 
sprzeczny z dyrektywą 2009/28/WE. 

Wymaga jednocześnie podkreślenia, że niniejsza opinia nie zawiera 
oceny tego, w jakim stopniu projektowane regulacje mogą wpłynąć na realizację 
przez Polskę obowiązków wynikających z dyrektywy 2009/28/WE, kwestia ta 
bowiem wykracza poza ramy analizy prawnej. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Akceptował: 

Dyr tor 
Biur Analiz Sejmowych 

1 Zob. tabela zbieżności załączona do uzasadnienia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródeł energii 
(druk sejmowy nr 2604, VII kadencja), s. 4. 
2 Zob. tabela „Pozostałe przepisy projektu" załączona do uzasadnienia rządowego projektu ustawy 
o odnawialnych źródeł energii (druk sejmowy nr 2604, VII kadencja), s. 119. 
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Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmiani~ ustawy o odnawialnych 
źródłach energii (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ewa Malik) jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
95a regulaminu Sejmu 

Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, ze zm.), 
dalej jako „ustawa o OZE". Podstawowa zmiana ma dotyczyć art. 56 ustawy 
o OZE i polegać na modyfikacji mechanizmu obliczania opłaty zastępczej 
w taki sposób, aby powiązać jej wysokość z roczną cenę średnioważoną praw 
majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. W konsekwencji 
zmiana ma zostać także wprowadzona do art. 64 ust. 5 ustawy o OZE odnośnie 
do określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru świadectw pochodzenia lub 
świadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz dokonane zmiany w rejestrze. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a 
ust. 3 regulaminu Sejmu. 

Akceptował: 

Dyr tor 
B·u .Analiz Sejmowych 
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