Nowelizacja Prawa energetycznego – nowe formy
aktywnoœci podmiotów sektora energetycznego

17 paŸdziernika 2013 r. Prezydent RP podpisa³
nowelizacjê ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981).
Zmiany wynikaj¹ z koniecznoœci implementacji
do polskiego porz¹dku prawnego Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/31/
WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie
geologicznego sk³adowania dwutlenku wêgla
(tzw. Dyrektywa CCS). Nowe regulacje wesz³y
w ¿ycie 24 listopada 2013 r. i s¹ kolejnym
etapem prac zwi¹zanych z wdro¿eniem do
polskiego ustawodawstwa postanowieñ
pakietu energetyczno-klimatycznego.
Jednoczeœnie, poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany
w ustawie Prawo energetyczne, w tym m.in.
wprowadzenie instytucji operatora systemu
transportowego, regulacje przesy³ania dwutlenku wêgla oraz rozszerzenie kompetencji
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wynika
z koniecznoœci dostosowania tej regulacji do
zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
(Dz. U.2013 poz.672), wprowadzaj¹cych nowych
rodzaje dzia³alnoœci koncesjonowanej w zakresie
poszukiwania lub rozpoznawania kompleksów
podziemnego sk³adowania CO2 oraz podziemne
sk³adowanie CO2.
Wœród kluczowych zmian, polegaj¹cych na
rozszerzeniu zakresu przedmiotowego prawa
energetycznego warto wskazaæ:
• wprowadzenie instytucji operatora systemu
transportowego (OST) , który to zajmowaæ
siê bêdzie przesy³aniem CO2, a tak¿e bêdzie
odpowiedzialny za ruch sieciowy sieci
transportowej CO2, bie¿¹ce i d³ugookresowe
bezpieczeñstwo funkcjonowania tej sieci,
jej eksploatacjê, konserwacjê, remonty
oraz niezbêdn¹ rozbudowê.
• dodanie Rozdzia³u 2b pt. „Przesy³anie dwutlenku
wêgla” - zgodnie z nowym art. 11m ust. 1
przesy³anie dwutlenku wêgla odbywaæ siê
bêdzie po uprzednim przy³¹czeniu do sieci
transportowej CO2 na podstawie umowy
o œwiadczenie us³ug przesy³ania CO2
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• okreœlenie minimalnych wymagañ dotycz¹cych
postanowieñ umowy o œwiadczenie us³ug przesy³ania
CO2, w tym postanowienia dotycz¹ce iloœæ przesy³anego CO2 w podziale na okresy umowne, miejsce
dostarczenia CO2 do sieci transportowej i jego
odbioru z sieci, stawki op³at stosowane w rozliczeniach
oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek oraz
parametry techniczne i jakoœciowe przesy³anego CO2.
• rozszerzenie kompetencji Prezesa URE - bêdzie
w³aœciwy m.in. w sprawach wyznaczania OST na
czas okreœlony oraz w sprawach dotycz¹cych
przy³¹czania zainteresowanych do sieci OST.
OST zobowi¹zany bêdzie zapewniæ realizacjê
i finansowanie budowy i rozbudowy sieci transportowej CO2, w tym po³¹czeñ transgranicznych. Jednym
z zadañ bêdzie równie¿ zapewnienie bezpieczeñstwa
funkcjonowania sieci, zdolnoœci przesy³owych i dostêpu
do infrastruktury – sieci.
Przedsiêbiorcy zainteresowani przy³¹czeniem do
sieci transportowej CO2, podobnie jak w przypadku
przy³¹czeñ do systemu elektroenergetycznego, bêd¹
musieli wyst¹piæ o okreœlenie warunków przy³¹czenia
uiszczaj¹c odpowiednio skalkulowan¹ op³atê.
Dzia³alnoœæ koncesjonowana w postaci transportu
i sk³adowania CO2 pozwoli na nowe formy aktywnoœci
podmiotów sektora energetycznego, takie jak poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów podziemnego
sk³adowania, podziemne sk³adowanie oraz transport
CO2. W przypadku zainteresowania tak¹ dzia³alnoœci¹ konieczne bêdzie dope³nienie szeregu procedur
administracyjno–prawnych, w tym uzyskania
koncesji, co zostanie uregulowane w ramach zmian
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
z dnia 2 lipca 2004 r.
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