UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu
może zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok
lub lata kalendarzowe.
Zgodnie z delegacją ustawową, przy określeniu ww. udziału wzięto pod uwagę rodzaj
podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach
i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych,
dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych
źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie,
ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym.
W rozporządzeniu proponuje się przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w roku
2020, tzn. 19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”.
Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do zapewnienia stabilnych
i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku OZE, dla wytwórców partycypujących
w systemie świadectw pochodzenia.
Podniesienie przedmiotowego udziału w roku 2019 do poziomu obecnego przełożyło się
na ograniczenie nadpodaży oraz stabilizację na rynku świadectw pochodzenia energii
odnawialnej. Tym samym, utrzymanie obowiązującej w roku 2020 wysokości obowiązku
pozwoli na dalszą stabilizację sytuacji uczestników systemu świadectw pochodzenia.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w związku z tym, iż w roku 2020 część podmiotów
zakończy partycypację w systemie świadectw pochodzenia (z uwagi na zakończenie 15 letniego
okresu wsparcia), a także z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów
wsparcia, w analogicznym rozporządzeniu odnoszącym się do 2022 r. nie wyklucza się
wprowadzenia stosownej korekty uwzględniającej zachodzące zmiany.
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W zakresie wpływu regulacji na funkcjonowanie mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw wyjaśnienia wymaga, iż prezentowane rozwiązania legislacyjne wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, branży oraz oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców,
które kierowane były do administracji rządowej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.),
w związku z czym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji programu pomocowego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projekt rozporządzenia z chwilą przekazania go do konsultacji publicznych zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie
z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz.
248).
Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

