Stanowisko Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
w sprawie projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(nr w Wykazie Prac Legislacyjnych UC89).

W związku z opublikowaniem w dniu 27 kwietnia 2017 r. projektu ustawy podtrzymujemy
zastrzeżenia zgłaszane przez nasze stowarzyszenie na etapie przygotowywania Planu rozwoju
elektromobilności. Dotyczą one braku uwzględnienia w konsultowanych dokumentach roli
energii odnawialnej jako źródła energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania pojazdów
elektrycznych. Ustawa nie rozróżnia w żaden sposób źródła pochodzenia energii elektrycznej
służącej do zasilania pojazdów. Jeśli zgodnie z uzasadnieniem ustawy wprowadzane
rozwiązania dotyczące elektromobilności mają przyczynić się do „wzrostu neutralności
klimatycznej transportu oraz poprawy ekologiczności sektora transportu”, to kwestia
pochodzenia energii służącej zasilaniu pojazdów ma znaczenie fundamentalne. Zastępowanie
paliw konwencjonalnych (benzyna, olej napędowy) energią pochodzącą z elektrowni
węglowych nie przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ani do
osiągnięcia zamierzonego efektu ekologiczności.
Dlatego rozwiązania w konsultowanej ustawie powinny zmierzać do tego, aby do zasilania
pojazdów elektrycznych służyła głównie lub wyłącznie energia pochodząca ze źródeł
odnawialnych. W tym celu należałoby wprowadzić mechanizmy promujące wytwarzanie
energii z tych źródeł i jej wykorzystywanie do ładowania samochodów elektrycznych. Z jednej
strony powinny to być sygnały ekonomiczne stwarzające korzystne warunki dla osób
korzystających z energii elektrycznej pochodzącej z OZE, w szczególności z punktów
ładowania umiejscowionych bezpośrednio przy instalacjach OZE.
Z drugiej zaś strony pożądane byłyby mechanizmy skierowane do wytwórców w postaci
określonych korzyści ekonomicznych polegających np. na braku ponoszenia kosztu akcyzy,
podatku VAT oraz umarzania świadectw pochodzenia w przypadku sprzedaży energii
elektrycznej na potrzeby stacji ładowania zarówno położonych bezpośrednio przy instalacji
OZE, jak i zasilanych za pomocą sieci dystrybucyjnej, ale energią pochodzącą z instalacji OZE.
Korzyści ekonomiczne dla wytwórców energii powinny być kierowane przede wszystkim do
tych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z innej formy wsparcia (np. po zakończeniu
okresu wsparcia określonego w ustawie o OZE). Warto bowiem w tym miejscu wspomnieć, że
w roku 2020 przeszło 500 instalacji OZE w tym około 360 małych elektrowni wodnych
przestanie być beneficjentami instrumentów wsparcia określonych w ustawie o
odnawialnych źródłach energii. Podczas prac nad licznymi projektami ustawy o OZE
wykazywaliśmy na podstawie niezależnych opinii eksperckich, że nie jest możliwe ze
względów ekonomicznych funkcjonowanie małych elektrowni wodnych w oparciu wyłącznie
o hurtowe ceny energii. Zgodnie z projektem ustawy o elektromobilnosci, od roku 2020
nastąpi przejście fazy intensywnego rozwoju we wszystkich planowanych etapach.
Postrzegamy to jako możliwość stworzenia warunków do dalszego funkcjonowania instalacji
OZE, które utracą prawo do korzystania z dotychczasowych instrumentów wsparcia.

