Uwagi Towarzystwa Obrotu Energią do projektu ustawy o efektywności energetycznej
w wersji opublikowanej w Druku Sejmowym nr 3514
Numer
artykułu

Treść postulatu

Uzasadnienie postulatu

Proponowana treść artykułu

Zgłaszający

UWAGI OGÓLNE
Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)
z zadowoleniem, po ponad 2 latach od publikacji
założeo i po licznych dyskusjach nad 17-oma
wersjami projektu, przyjęło rozpoczęcie prac
w ramach podkomisji sejmowej.
Jako pozytywne w ramach projektu oceniamy:
• wykorzystanie (głównie pozytywnych)
doświadczeo z systemów funkcjonowania
świadectw pochodzenia (OZE) i świadectw
pochodzenia z kogeneracji;
• wprowadzenie mechanizmu (modelu)
świadectw pochodzenia efektywności
energetycznej, tzw. białych certyfikatów;
• podkreślaną przez Ministerstwo Gospodarki
i Podkomisję ds. Energetyki (w czasie dyskusji
na jej posiedzeniu) koniecznośd pilnych działao
w zakresie wdrożenia tzw. dyrektywy
efektywnościowej w ustawodawstwie polskim;
• prowadzone dyskusje oraz konsultacje
rozwiązao z wszystkimi uczestnikami rynku,
w tym w szczególności z odbiorcami
Do przedłożonego projektu mamy jednak
następujące uwagi ogólne, kierunkowe
(uwzględnione i rozszerzone w uwagach
szczegółowych):
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• model charakteryzuje się dużym stopniem
skomplikowania (szczególnie w zakresie
przetargów, patrz dalej);
• duża liczba aktów wykonawczych oraz
dokumentów „generowanych” przez system
może stanowid komplikację działania systemu;
• nakierowanie rozwiązao na „dużych”
odbiorców;
• dyskusyjny i kontrowersyjny system
przetargów, powodujący, że mimo
zrealizowanych znaczących działao
proefektywnościowych odbiorca może nie
uzyskad białych certyfikatów;
• rola Prezesa URE w systemie (zbyt duża, trudna
do zaakceptowania nawet chyba przez URE)
UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Art.3
pkt 3)

Dostosowanie do definicji
obowiązującej ustawy–
Prawo energetyczne

Art.3
pkt 6)

Jednoznaczne wyłączenie
gazu sieciowego
dostarczanego
ciepłowniom spod
obowiązku umarzania

Uwaga redakcyjna, zgodnie z ustawą – Prawo
energetyczne oraz używanymi definicjami przez
sektor powinniśmy używad słowa „wytwarzanie”,
a nie „produkcja”
Definicja odbiorcy koocowego zgodna z art. 3 pkt
13a ustawy - Prawo energetyczne powoduje
podwójne obciążenie obowiązkiem umarzania
świadectw ciepła sieciowego wytwarzanego
w obiektach opalanych gazem sieciowym
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świadectw
Art. 5
ust. 1

Przeniesienie definicji
„podmiotu realizującego
krajowy cel w zakresie
oszczędnego
gospodarowania energią”
do art. 3

Definicja „podmiotu realizującego krajowy cel
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią”
ma kluczowe znaczenie dla realizacji ustawy.
W związku z czym zasadne jest jego zdefiniowanie w
art.3

Przeniesieniu definicji „podmiotu
realizującego krajowy cel w zakresie
oszczędnego gospodarowania energią”
do art. 3

TOE

Art. 7

Określenie co powinny
zawierad roczne
sprawozdania

Brak wytycznych co powinny zawierad roczne
sprawozdania powoduje, że mogą to byd dowolne
dokumenty, trudne do analiz i porównao

TOE

Po słowie „zatwierdzony”
dodad przez kogo

Wyeliminowanie niejednoznaczności przez kogo jest
zatwierdzany raport, o którym mowa w ust. 1

Rozszerzenie art. 7 o ust. 4
o wypunktowanie części składowych
raportu (na bazie wcześniejszych art.),
np.: „Sprawozdania roczne, o których
mowa w ust. 2 zawiera
w szczególności:”
„Zatwierdzony przez Radę
Ministrów…”

Obowiązek powinien
zostad nałożony na
podmioty objęte
podobnymi obowiązkami
w ustawie - Prawo
energetyczne

Realizacją obowiązku powinni zostad objęci wszyscy
uczestnicy rynku sprzedający energię elektryczną do
odbiorców koocowych. Ponadto zasadnym byłoby
uregulowanie kwestii wykorzystania energii
elektrycznej kupowanej od POB lub OSP i później
zużywanej na potrzeby własne przedsiębiorstwa
obrotu

Odpowiednio zmodyfikowana treśd art. 9a
ustawy - Prawo energetyczne

TOE

Uściślenie zapisów

TOE

ust. 4
(nowy)

Art. 8
ust. 2

Art.13
ust. 1

Obowiązek należy określid Nie jest określone czy kwota przychodu ze sprzedaży
dotyczy danego przedsiębiorstwa (w całości) czy
bardziej jednoznacznie

TOE

Art.13
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tylko krajowego przedstawicielstwa.
Nie można określid tej wartości jeśli
przedsiębiorstwo dopiero zaczyna działalnośd.
Ponadto odniesienie do opłaty zastępczej określonej
w pkt. 3 jest również niejasne ponieważ w tym
miejscu znajduje się jedynie zakres jednostkowych
opłat, a nie ich wartośd dla danego roku, o której
mowa w art.15.1 pkt 3
Rozszerzenie obowiązku
umarzania świadectw na
wszystkich dostawców
paliw i energii

oraz
Art. 14

Zapis ogranicza obowiązek uzyskania i umorzenia
świadectw do przedsiębiorstw sprzedających energię
odbiorcom koocowym przyłączonym do sieci.
Wprowadza to zaburzenie konkurencji pomiędzy
przedsiębiorstwami sieciowymi a pozostałymi
przedsiębiorstwami energetycznymi (kotłownie
lokalne, sprzedawcy oleju opałowego, gazu płynnego
itp.)

Wykreślid
„…przyłączonym do sieci…”

TOE

Może to prowadzid do wypierania przedsiębiorstw
sieciowych z rynku,
a w konsekwencji zwiększenia udziału mało
efektywnych technologii indywidualnych - co
zaprzecza celom ustawy
Art. 16
ust.1

Zmiana zasad
przyznawania świadectw.
Przyznawanie ustalonej
ilości świadectw za

Dotyczy przydziału świadectw efektywności poprzez
przetarg na deklarowane oszczędności.
Powierzenie funkcji „domu aukcyjnego” Prezesowi
Urzędowi Regulacji Energetyki wydaje się sprzeczne
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wykonane przedsięwzięcia z celami, dla których został on powołany.
Koncepcja przetargu niepotrzebnie powiela
mechanizm wyceny rynkowej świadectw w obrocie
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w drodze rozporządzenia, katalog
przedsięwzięd wraz z tabelą zawierającą
ilości świadectw efektywności
energetycznej możliwych do uzyskania za
wykonane przedsięwzięcia”.

Oparcie przetargu na deklaracjach może prowadzid
do nadużyd.
Art. 16
ust.
Od 2 do 9

Zmiana zasad
przyznawania świadectw

Uzasadnienie identyczne jak do art. 16.ust 1

Usunąd w całości ustępy od 2 do 9

TOE

Art. 17
ust 1

Usunięcie z tekstu Ustawy
listy przedsięwzięd

Lista przedsięwzięd jest niekompletna i przypadkowa

Usunąd ust. 1 w całości

TOE

Od Art. 18
do Art. 24

Zmiana zasad
przyznawania świadectw

Uzasadnienie identyczne jak do art. 16.ust 1

Usunąd w całości

TOE

Art. 13

Zmiana zasady ustalania
poziomu obowiązku

W projekcie obowiązek liczony jest od kwoty
przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej. Nie jest
to wielkośd obiektywna. Może byd np. zaburzona
podatkiem akcyzowym i jego zmianą, zmiennością
cen, zmianą profilu poboru itd. Najbardziej
wiarygodną wielkością jest wolumen sprzedaży

Wymaga dośd istotnych zmian.

TOE

Zmiana zasad nakładania
kary

Uznaniowośd kary. Prezes URE może nałożyd karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10 %
przychodu osiągniętego w roku podatkowym

Proponujemy jednoznaczne określenie
poziomu kary

Art. 34
ust. 1 i 2
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W art. 16 ust.1 Zastąpid fragment: Prezes
URE, co najmniej raz w roku, ogłasza i
organizuje przetarg, zwany dalej
„przetargiem”. Tekstem: „Minister
Gospodarki ogłasza w drodze
rozporządzenia, katalog przedsięwzięd
wraz z tabelą zawierającą ilości świadectw
efektywności energetycznej możliwych do
uzyskania za wykonane przedsięwzięcia”.

TOE

poprzedzającym rok nałożenia kary
Art. 34 ust.
2 pkt 6)

Zmiana zasad
przyznawania świadectw

Dotyczy przydziału świadectw efektywności poprzez
przetarg na deklarowane oszczędności.
Powierzenie funkcji domu aukcyjnego Urzędowi
Regulacji Energetyki wydaje się sprzeczne z celami
dla których został on powołany.
Koncepcja przetargu niepotrzebnie powiela
mechanizm wyceny rynkowej świadectw w obrocie
wtórnym.
Oparcie przetargu na deklaracjach może prowadzid
do nadużyd

Warszawa, 2010.12.08

101208_tabela_ustawa_efektywnosc_uwagi_postulaty_toe_v2.doc

str. 6 z 6

