Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.

Sz.P. Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii
Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Dotyczy: Projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt z
dnia 16.03.2018 r.) Sygn. DEO.IV.4110.4.2018IK: 206869

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na zamieszczone na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl 5 kwietnia 2018 r. pismo
kierujące projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z 16 marca
2018 r. („Projekt”) do konsultacji publicznych niniejszym przedstawiamy uwagi Towarowej Giełdy
Energii S.A. („TGE”) do Projektu.

Z poważaniem,
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Treść Projektu

Proponowana zmiana

Uzasadnienie/Uwagi

„art. 74

Zmiana ma na celu zachowanie
spójności przepisów Projektu z
postanowieniami

Wymogi wniosku o wydanie
gwarancji pochodzenia
art. 74 ustęp 6 pkt 6)
„art. 74
6. Wniosek o wydanie gwarancji
pochodzenia zawiera:
6) „oznaczenie daty oddania
jednostki kogeneracji do
eksploatacji
oznaczenie

lub
daty

6.
Wniosek
gwarancji
zawiera:

o
wydanie
pochodzenia

6) oznaczenie daty oddania
jednostki
kogeneracji
do
eksploatacji.”

zakończenia modernizacji
lub znacznej modernizacji
jednostki kogeneracji lub
małej

jednostki

kogeneracji.”

- ustawy Prawo energetyczne z
dnia
10
kwietnia
1997
r.
Dz.U.2017.220, której analogiczny
przepis stanowi:
„art. 9y.
4. Wniosek o wydanie gwarancji
pochodzenia zawiera:
6)
oznaczenie
daty
oddania
jednostki
kogeneracji
do
eksploatacji.”
oraz
- zał. 10 do Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/27/UE
z dnia 25 października 2012 r. w
sprawie
efektywności
energetycznej, zmiany dyrektyw
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz
uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i
2006/32/WE
(„Dyrektywa
dotycząca
efektywności
energetycznej”),
który
w
punkcie b) podpunkt (x) stanowi:
„(b) Gwarancja pochodzenia, o
której mowa w art. 14 ust.
10, zawiera co najmniej
następujące informacje:
(x) datę oddania instalacji do
eksploatacji;”
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Data ważności
pochodzenia

gwarancji

art. 75 ustęp 3
„art. 75

„art. 75
3. Gwarancja pochodzenia jest
ważna przez okres 12 miesięcy
od dnia jej wydania.”

Brak
przejściowych

przepisów

3. Gwarancja pochodzenia
jest ważna przez okres 12
miesięcy od dnia
zakończenia wytwarzania
energii elektrycznej w
wysokosprawnej
kogeneracji, objętej
wnioskiem o wydanie
gwarancji pochodzenia.”

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w
sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych
zmieniająca i w następstwie
uchylająca
dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE
(„Dyrektywa
w
sprawie
promowania OZE”) jakiekolwiek
wykorzystanie
gwarancji
pochodzenia następuje w ciągu
dwunastu
miesięcy
od
wyprodukowania odpowiadającej
jej
jednostki
energii.
Po
wykorzystaniu
gwarancja
pochodzenia
zostaje
unieważniona.
Dyrektywa
dotycząca
efektywności
energetycznej regulująca kwestię
gwarancji
pochodzenie
z
kogeneracji
nie
zawiera
odpowiedniej informacji odnośnie
daty
ważności
gwarancji
pochodzenia
gwarancji
z
kogeneracji.

Dodanie w treści Projektu
poniższych artykułów:

„Art.
[…].
Gwarancja
pochodzenia
wydana
na
podstawie art. 9y – 9zb
ustawy zmienianej w art. 87
pkt. 4)
w brzmieniu
dotychczasowym,
traci
ważność
odpowiednio
z
upływem okresu 12 miesięcy
od
dnia
zakończenia
wytwarzania
energii
elektrycznej
w
wysokosprawnej
kogeneracji,
objętej
wnioskiem
o
wydanie
gwarancji pochodzenia.

Istnieje
potrzeba
zawarcia
uregulowania wpływu Projektu na
stosunki powstałe pod przepisami
dotychczasowych
ustaw,
w
szczególności w kontekście już
wydanych gwarancji pochodzenia.

Art.
[…].
Gwarancja
pochodzenia
uznana
na
podstawie art. 9y – 9zb
ustawy zmienianej w art. 87
pkt.
4)
w
brzmieniu
dotychczasowym,
traci
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ważność z upływem okresu
12
miesięcy
od
dnia
zakończenia
wytwarzania
energii
elektrycznej
w
wysokosprawnej kogeneracji
na którą została wydana.

Art. […].
Do
gwarancji
pochodzenia wydanych lub
uznanych przez Prezesa URE
przed dniem wejścia w życie
ustawy na podstawie art. 9y
– 9zb ustawy zmienianej w
art. 87 pkt. 4), przepisy
dotyczące
rozdzielania
gwarancji pochodzenia, o
których mowa w art. 75 ust.
9-14
stosuje
się
odpowiednio.

Art. [...]. W przypadku
gwarancji
pochodzenia
wydanych
lub
uznanych
przez
Prezesa
URE
na
podstawie art. 9y – 9zb
ustawy zmienianej w art.87
pkt. 4), podmiot, o którym
mowa w art. 9zb ust. 1,
wydaje
podmiotowi
posiadającemu
konto
w
rejestrze
gwarancji
pochodzenia, o którym mowa
w art. 77 ust. 4 dokument
potwierdzający
przysługujące
gwarancje
pochodzenia,
w
celu
poświadczenia
odbiorcy
końcowemu, że określona w
tym dokumencie ilość energii
wprowadzonej
do
sieci
dystrybucyjnej lub do sieci
przesyłowej
została
wytworzona
w
wysokosprawnej
kogeneracji.
Gwarancja
pochodzenia traci ważność z
chwilą
wystawienia
dokumentu
potwierdzającego.”
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