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Kolejna nowelizacja prawa energetycznego
Dnia 7 września 2011 roku prezydent podpisał ustawę z 19 sierpnia 2011 roku nowelizującą Prawo energetyczne
i inne ustawy. Obecna zmiana jest kolejną implementacją dyrektyw unijnych, związanych między innymi z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności biogazu rolniczego.
Nowelizacja wprowadza nowe regulacje w zakresie
wykorzystywania biogazu rolniczego, realizując założenia programu „Polityka energetyczna Polski do 2030
r.”, związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności wybudowania do 2020
roku w każdej gminie co najmniej jednej biogazowi
zasilanej biogazem rolniczym.
Po nowelizacji rozszerzeniu uległo pojęcie biogazu
rolniczego, co ma pozwolić na wykorzystanie w biogazowniach rolniczych większej liczby surowców.
Zgodnie z nową definicją ustawową biogaz rolniczy
oznacza paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów
ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów
zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości
z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego
lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego
z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz
składowisk odpadów.
Wcześniejsze nowelizacje Prawa energetycznego
stworzyły podstawy prawne regulujące podłączenie
biogazowi do lokalnych niskociśnieniowych gazowych systemów przesyłowych, umożliwiające dostarczenie energii do terenów wiejskich. Nowe regulacje
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wprowadzają szereg ułatwień skierowanych do przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem biogazu
rolniczego i wprowadzaniem go do gazowej sieci dystrybucyjnej, dotyczących zwolnień od opłat skarbowych za wydanie świadectwa pochodzenia biogazu
oraz opłat skarbowych odpowiadających czynnościom urzędowym związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw energetycznych. Z ostatniego
rodzaju opłat zostały również zwolnione przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW.
Na wskazane wyżej przedsiębiorstwa, a także podmioty realizujące lub planujące realizację projektów
inwestycyjnych w zakresie biogazu, znowelizowana
ustawa nakłada obowiązek przekazania Prezesowi
Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania
energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Podobnym
obowiązkiem udzielania informacji objęte zostały
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się nie tylko
wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w odnawialnych źródłach, np. elektrowni wiatrowych, ale również zajmujące się przesyłaniem, magazynowaniem
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paliw gazowych, skraplaniem lub regazyfikacją skroplonego wcześniej gazu ziemnego, a także podmioty dopiero planujące realizację inwestycji – informacje te
powinny być przekazywane do Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Następnie
wszystkie wspomniane dane będą dostarczane przez ministra właściwego do spraw
gospodarki do Komisji Europejskiej.
Celem ostatniej nowelizacji było również uniemożliwienie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców określonym spółkom obrotu, funkcjonującym
w ramach tej samej grupy rynkowej, po
cenach znacznie zaniżonych w porównaniu do cen ustanowionych dla podmiotów zewnętrznych, niebędących członkiem danej grupy. Do tej pory wytwórcy
chętnie korzystali z tej swoistej luki w prawie, gdyż obniżając przychody u wskazanych wytwórców, otrzymywali prawo do
ubiegania się o wyższe rekompensaty na
pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku
o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązywaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej prowadzona w sposób hermetyczny
w ramach jednej grupy rynkowej była
działaniem wbrew zasadom konkurencji. W celu zapobieżenia podobnym sytu-

acjom polski ustawodawca wprowadził
do ustawy Prawo energetyczne obowiązek względem zintegrowanych wytwórców energii elektrycznej sprzedaży co
najmniej 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych bądź na rynku organizowanym
przez podmiot prowadzący na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. W stosunku do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, uprawnionych
do otrzymania środków z rekompensat na
pokrycie środków osieroconych, przyjęto
obowiązek sprzedaży energii elektrycznej
w ramach przetargu otwartego na rynku
organizowanym przez podmiot prowadzący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany lub na giełdach towarowych, zapewniającą jednocześnie równy
i publiczny dostęp do tej energii.
Nowelizacja ustawy nakłada nowy obowiązek na sprzedawców energii z urzędu.
Obecnie zostali oni zobligowani do sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii po średniej
cenie jej sprzedaży w poprzednim roku
kalendarzowym. Obowiązek ten stosuje
również względem przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku
Rolnego. Dotychczas powyższy obowiązek dotyczył przedsiębiorstw energe-

tycznych posiadających koncesję Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Nowelizacją objęto również ustawę
z 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, nakładając
na wytwórców oraz podmioty realizujące
lub planujące realizację projektów inwestycyjnych obowiązek zgłaszania Komisji
Europejskiej projektów inwestycyjnych
dotyczących infrastruktury energetycznej
w Unii Europejskiej poprzez przekazanie
Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów, w zakresie instalacji o zdolności
co najmniej 50.000 ton rocznie, które mogą
produkować lub rafinować biokomponenty. Taki sam obowiązek dotyczy przekazywania przez producentów Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki informacji
dotyczących infrastruktury energetycznej
służącej do wytwarzania biopaliw ciekłych
w zakresie instalacji o zdolności co najmniej 50000 ton rocznie, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa ciekłe.
Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
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