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Czy nowelizować czy napisać nowe Prawo
energetyczne? – uwarunkowania regulacyjne
Agenda
•

Zakres i cel ustawy

•

Dotychczasowe zmiany

•

Przyszłość, w tym:

₋

Projekty w toku

₋

Polityka klimatyczna

₋

Wspólny rynek
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Prawo energetyczne - zakres

Ustawa określa:
•

zasady kształtowania polityki energetycznej państwa

•

zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym
ciepła

•

zasady działalności przedsiębiorstw energetycznych

•

organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią

•

także warunki wykonywania i kontrolowania działalności
polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego
podziemnego składowania
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Prawo energetyczne - cel

Celem ustawy jest tworzenie warunków do:
•

zrównoważonego rozwoju kraju

•

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

•

oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii

•

rozwoju konkurencji i przeciwdziałania negatywnym skutkom
naturalnych monopoli

•

równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i
odbiorców paliw i energii

•

przy uwzględnieniu:

₋

wymogów ochrony środowiska

₋

zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych
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Prawo energetyczne – implementowane regulacje
UE
• Dyrektywa 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej
• Dyrektywa 2009/73/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego
gazu ziemnego
• Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniająca
• Dyrektywa 2005/89/WE dotycząca działań na rzecz zagwarantowania
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych
• Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii,
zastąpiona dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
• Dyrektywa 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku
węgla
• Rozporządzenia, w tym np. 1227/2011 w sprawie integralności i
przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
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Prawo energetyczne - nowelizacje

Przyszłość
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• Projekty w toku:
₋

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw

₋

ustawa o efektywności energetycznej

₋

założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w
związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych
sprzedaży mocy i energii elektrycznej (inteligentne liczniki)

• Polityka klimatyczna:
₋

Konkluzje Rady Europejskiej z 23 października 2014 r.

₋

projekt dyrektywy Parlamentu i Rady nowelizujący dyrektywę 2003/87/EC

• Wspólny rynek:
₋ Kodeksy
₋ Unia Energetyczna
₋ „Pakiet letni”
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Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(skierowana do podpisu Prezydenta RP)
Zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i
przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT), poprzez:
₋

określenie organu właściwego do egzekwowania przepisów
rozporządzenia (Prezes URE) oraz przyznanie niezbędnych uprawnień w
tym zakresie (umożliwianie rejestrowania się uczestników rynku,
prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych, nakładanie kar
pieniężnych, zbieranie informacji oraz współpraca z ACER)

₋

określenie skutecznych i odstraszających sankcji administracyjnych
(wymierzanych przez Prezesa URE) i karnych (sądy) za naruszenia jego
przepisów

₋

zobowiązanie krajowych organów (URE, UOKiK, KNF) do współpracy z
ACER (wzajemne informowanie się oraz współpraca operacyjna)
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Konkluzje Rady Europejskiej z 23 października 2014 r. w
sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej
do 2030 r (1/2)
Cele na 2030 r.:
• 40 % unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych (w odniesieniu do
1990 r. )
• 43% cel redukcji w ETS ( w odniesieniu do 2005 r. )
• 30 % cel redukcji w non ETS (w odniesieniu do 2005 r.)
• 27 % unijny wiążący cel udziału OZE w energii zużywanej w UE w 2030 r.;
• 27 % unijny orientacyjny cel dotyczący poprawy efektywności
energetycznej w 2030 r. w porównaniu z prognozami zużycia energii w
przyszłości
• Klauzula rewizyjna dla Rady Europejskiej
• Wzmocnienie oraz reforma systemu ETS przy pomocy rezerwy
stabilizacyjnej (market stability reserve)
• Kontynuacja bezpłatnego przydziału dla sektorów przemysłowych
narażonych na ryzyko ucieczki emisji (weryfikacja zasad przydziału)
• Utworzenie systemu zarządzania (new governance) opierającego się na
krajowych programach klimatycznych, krajowych planach dotyczących
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
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Konkluzje Rady Europejskiej z 23 października 2014 r. w
sprawie nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej
do 2030 r (2/2)

Mechanizmy solidarnościowe dla energetyki

Opcjonalny bezpłatny przydział
uprawnień dla elektroenergetyki
(ok. 282 mln EUA
o wartości ok. 26,8 mld PLN*)

* zał.: 27 EUR/EUA, 3,52 PLN/EUR

Fundusz Modernizacyjny
(ok. 135 mln EUA
o wartości ok. 12,8 mld PLN*)
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Projekt dyrektywy Parlamentu i Rady nowelizujący
dyrektywę 2003/87/EC – opublikowany 15 lipca 2015 r.
Projekt dyrektywy ETS implementuje zapisy w zakresie mechanizmów
kompensacyjnych dla energetyki, które zostały ujęte w Konkluzjach Rady
Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku
2030. Mechanizmy te zostały zagwarantowane państwom członkowskim (PCz)
o PKB per capita poniżej 60 % średniej unijnej UE aby (częściowo)
zrekompensować wysokie koszty realizacji przyjętego 40% celu redukcji emisji
gazów cieplarnianych do 2030 r.:
1. Opcjonalny przydział bezpłatnych uprawnień dla elektroenergetyki derogacja dla elektroenergetyki (282 mln uprawnień wydzielanych z pul
aukcyjnych PCz)
2. Partycypacja w Funduszu Modernizacyjnym (FM), przeznaczonym na
modernizację systemów energetycznych oraz na inwestycje zwiększające
efektywność energetyczną (135 mln uprawnień dla Polski, co daje PL
43,41% udziału w środkach FM)
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Projekt dyrektywy Parlamentu i Rady nowelizujący
dyrektywę 2003/87/EC
– derogacja dla elektroenergetyki (1/2)
W celu selekcji projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln EUR:
• PCz zorganizują otwarty przetarg zgodnie z zasadami przejrzystości,
niedyskryminacji, równego traktowania i należytego zarządzania finansami,
którego kryteria zostaną publicznie udostępnione do 30 czerwca 2019 r.
• Przetarg będzie opierał się na następujących kryteriach selekcji projektów:
₋ analiza kosztów i korzyści,
₋ zapewnienie redukcji emisji – realizacji z góry określonego znaczącego
poziomu redukcji emisji CO2
₋ kryterium dodatkowości - przyczynianie się do wymiany starych instalacji
na nowe i modernizacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym, projekty
inwestycyjne nie mogą też odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe jeśli
chodzi o wzrost popytu na energię
₋ zapewnieniu najwyższej wartości z zainwestowanych środków (best value
for money)
• Projekty inwestycyjne mają przyczyniać się do: dywersyfikacji miksu
energetycznego oraz źródeł dostaw, wdrażania czystych technologii,
modernizacji sektora wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii
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Projekt dyrektywy Parlamentu i Rady nowelizujący
dyrektywę 2003/87/EC
– derogacja dla elektroenergetyki (2/2)
W celu selekcji projektów inwestycyjnych o wartości poniżej 10 mln
EUR:
• PCz utworzą plan inwestycyjny z listą projektów. Plan inwestycyjny
zostanie przekazany KE przez PCz do 30.06.2019 r.
Pozostałe elementy:
• Wartość bezpłatnych uprawnień będzie liczona według średniej
wartości uprawnień na wspólnotowej platformie aukcyjnej w roku
poprzedzającym
• Uprawnienia będą wydawane po przedstawieniu dowodu
poniesienia nakładów na zadanie inwestycyjne
• Beneficjenci będą raportowali z przeprowadzonych inwestycji do
PCz. PCz będzie raportowało do KE. Raport zostanie przekazany do
publicznej wiadomości przez KE
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Projekt dyrektywy Parlamentu i Rady nowelizujący
dyrektywę 2003/87/EC
– Fundusz Modernizacyjny
• Inwestycje powinny spełniać cele dyrektywy ETS i Europejskiego Funduszu
Inwestycji Strategicznych
• Funduszem będzie zarządzała Rada Inwestycyjna (investment board) i
Komitet Zarządzający (management committee)
• Rada Inwestycyjna i Komitet Zarządzający będą składały się z
przedstawicieli PCz-beneficjentów Funduszu, Komisji Europejskiej, EBI oraz
trzech przedstawicieli reprezentujących pozostałe PCz (niebędące
beneficjentami Funduszu) wybranych na okres 5 lat
• W przypadku, gdy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nie udzieli
rekomendacji (z podaniem uzasadnienia) w zakresie zasadności udzielenia
finansowania, decyzja o finansowaniu zostanie podjęta przy 2/3 głosów za.
Przy czym EBI i PCz, którego projekt będzie dotyczył, nie będą mieli prawa
głosu
• KE dokona przeglądu zasad selekcji projektów inwestycyjnych do 31
grudnia 2024 r. i w zasadnych przypadkach przekaże propozycji Komitetowi
Zarządzającemu
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Kodeksy
• CACM - rozporządzenie Komisji 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
• FCA – kodeks dot. długoterminowych praw przesyłowych
• RfG – kodeks dot. dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek
wytwórczych do sieci (przyjęty przez Komitet w 06.2015)
• HVDC – kodeks dot. wymogów przyłączania do sieci systemów wysokiego
napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu
stałego
• DCC – kodeks dot. przyłączania odbiorców

• OS – Operational Security
• OPS – Operational Planning & Scheduling
• LFCR – Load Frequency Control & Reserves
• EB – Electricity Balancing
• ER – Emergency and Restoration
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Kodeksy
- harmonogram prac
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Unia Energetyczna
• Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2015 r. „Strategia
ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na
przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”
• 19 marca Rada Europejska zobowiązała się do budowy Unii
Energetycznej na bazie ww. strategii. Unia energetyczna będzie
opierać się na 5 wzajemnie powiązanych i wzmacniających się
wymiarach:
1.
Bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie,
2.
W pełni zintegrowany europejski rynek energii
3.
Efektywność energetyczna przyczyniająca się do ograniczenia
popytu
4.
Dekarbonizacja gospodarki
5.
Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność
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Pakiet letni
Komunikat Komisji Europejskiej w dnia 15 lipca 2015 r. opublikowała
pakiet komunikatów i propozycji legislacyjnych określanych jako
„pakiet letni”, w którego skład wchodzą:
• komunikat w sprawie nowego modelu rynku energii elektrycznej Komunikat otwiera konsultacje publiczne na temat nowej struktury
rynku energii elektrycznej, która ma sprostać oczekiwaniom
konsumentów, przynieść realne korzyści z nowych technologii,
ułatwiać inwestycje, zwłaszcza w odnawialne i niskoemisyjne źródła
energii. Założeniem jest również współzależność państw
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Nowa
struktura rynku powinna zapewniać jak największe korzyści z
konkurencji transgranicznej i pozwalać na zdecentralizowane
wytwarzanie energii, również na potrzeby konsumpcji własnej.
Powinna także wspierać tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw
usługowych na rynku energetycznym.
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Pakiet letni
• komunikat w sprawie nowego ładu dla odbiorców energii komunikat opiera się na trzech filarach:
₋ pomoc konsumentom w oszczędzaniu pieniędzy i energii dzięki
lepszej informacji
₋ szerszy wybór dla konsumentów, jeśli chodzi o sposób udziału w
rynkach energii
₋ utrzymanie jak najwyższego poziomu ochrony konsumentów
• projekt rozporządzenia w sprawie aktualizacji systemu
etykietowania efektywności energetycznej - w związku z tym, że
etykiety stały się coraz bardziej złożone, Komisja proponuje powrót
do pierwotnej skali od A do G – prostszej i bardziej zrozumiałej dla
konsumentów

Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Gospodarki
Departament Energetyki
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