Projekt
U S T AWA
z dnia
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne,
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 21,
poz. 124) uchyla się art. 13.
Art. 2. W ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104) w art. 11 w ust. 1 wyrazy „do
dnia 31 marca 2013 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 marca 2015 r.”.
Art. 3. 1. Zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa
pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w art. 9a ust. 8
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), zwanej
dalej „ustawą”, określa się na poziomie:
1)

3,7% w 2013 r. dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy;

2)

23,2% w 2013 r. dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Zakres obowiązku, o którym mowa w ust. 1, określa minimalny udział ilościowy

sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych świadectw pochodzenia
z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastępczej, odniesiony do:
1)

całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym przez przedsiębiorstwo
energetyczne, o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy,

2)

dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku
organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany w transakcjach zawieranych we własnym imieniu przez odbiorców
końcowych, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy,

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę
92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52 z 21.02.2004, str. 50; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3,
str. 3).
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3)

dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku
organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
rynek regulowany w transakcjach realizowanych przez towarowy dom maklerski lub
dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.2)), na zlecenie
odbiorców końcowych

– określony od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa
w art. 4.
Art. 4. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się w okresie obowiązywania pozytywnej
decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej
ustawie z rynkiem wewnętrznym.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530
i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 106, poz. 622 i Nr 205, poz. 1208.
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