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Stan prawny OZE


Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii nadal nie została w pełni wprowadzona w życie. Planowany
termin wejścia znowelizowanej Ustawy OZE to 1 lipiec 2016.Projekt ustawy trafił już do Senatu.
Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy. Do 23 czerwca poprawki będą rozpatrzone przez Sejm i
Ustawa trafi do podpisu Prezydenta.



Wraz z wprowadzeniem nowego systemu aukcyjnego nowe instalacje stracą możliwość ubiegania się o
świadectwa pochodzenia, choć większość figurujących już w systemie źródeł zachowa prawo do ich
otrzymywania.



Wyjątek stanowią duże instalacje hydroenergetyczne ( powyżej 5 MW brak certyfikatów) oraz
instalacje współspalania (z wyjątkiem współspalania dedykowanego), które już obecnie otrzymują o
połowę mniej praw majątkowych. Współspalanie jest nadal tematem dyskusji prowadzonych w trakcie
prac komisji sejmowej.



Jednocześnie pojawiła się konieczność wprowadzenia do systemu nowego instrumentu: oddzielnych
świadectw dla biogazu rolniczego PMOZEBIO . Stare certyfikaty z biogazu rolniczego pozostają w
PMOZE_A. Dla tego instrumentu ustalono obowiązek umarzania na poziomie 0.65 %.



Pierwsze świadectwa pochodzenia z biogazu rolniczego pojawią się na TGE z końcem sierpnia 2016.
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Stan prawny Efektywność Energetyczna


Ustawa związana z Efektywnością Energetyczną z dnia 20 maja 2016 r. ( DZ.U. z 2016 poz.831)została
podpisana przez Prezydenta. Wejdzie w życie z dniem 1 października 2016.



Zgodnie z Ustawą nadal będą wystawiane białe certyfikaty , które TGE będzie wpisywała do instrumentu
PMEF.



URE nie będzie już organizowało przetargów. Certyfikaty będą przydzielane podmiotom na podobnych
zasadach jak inne kolory świadectw pochodzenia. Taki zapis powinien usprawnić proces wydawania
certyfikatów i skrócić okres oczekiwania .



Ustawa definiuje również nowy rodzaj gwarancji pochodzenia dla energii z wysokosprawnej kogeneracji.



Obowiązek umarzania certyfikatów PMEF będzie można zrealizować do dn. 30 czerwca certyfikatami lub
uiszczając opłatę zastępczą w następującej wielkości:
30% za 2016 roku, 20% za 2017 rok , 10 % za 2018 rok



Wyższy poziom realizacji obowiązku 2016,2017,2018 – brak praw majątkowych w 6 sesjach na TGE w
ciągu roku lub cena wyższa niż poziom opłaty zastępczej



Jednostkowa opłata zastępcza wynosi 1000 zł za rok 2016 oraz 1500 zł za rok 2017 za TOE.



W następnych latach opłata będzie wzrastać o 5% rocznie
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Świadectwa PMOZE_A - Dane
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Cena i nadmiar zielonych certyfikatów na rynku
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Nadmiar zielonych certyfikatów na rynku [TWh]

Cena zielonych certyfikatów [zł/MWh]
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Członkowie rejestrów
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Rejestr Gwarancji Pochodzenia
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