
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 grudnia

2009 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 2 skreśla się wyrazy ", odpowiednio do zakresu

działania,";

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 3 skreśla się wyrazy "o jej wypowiedzeniu";

3) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 3 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "zdanie

pierwsze";

4) w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 3b wyrazy "powinien zawierać" zastępuje się wyrazem

"zawiera";

5) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8c oraz w ust. 8g w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz

"kompletnego";
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6) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8d dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać

dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną

inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.";

7) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8e wyraz "znamionowych" zastępuje się wyrazem

"znamionowym";

8) w art. 1 w pkt 5 w lit. c:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 8a-8k" zastępuje się wyrazami "ust. 8a-8l",

b) po ust. 8g dodaje się ust. … w brzmieniu:

"…. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją

energii elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez

wnioskodawcę wniosku, określając w szczególności datę złożenia wniosku.";

9) w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie

do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub

dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu

ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych,

umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi

skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku

nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii albo

odmowy dostępu do internetowej platformy handlowej rozstrzyga Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.";";
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10) w art. 1 w pkt 14, w art. 9j:

a) w ust. 2 wyrazy "służby dyspozytorskie operatora" zastępuje się wyrazem

"operator", wyraz "wydają" zastępuje się wyrazem "wydaje" oraz wyrazy

"odpowiednim służbom wytwórcy, operatora" zastępuje się wyrazami "wytwórcy,

operatorowi",

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "dyspozytorskie wydawane przez służby

dyspozytorskie" oraz wyrazy "dyspozytorskich wydawanych przez służby

dyspozytorskie";

11) w art. 1 w pkt 20, w art. 11c w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) strajku lub niepokojów społecznych;";

12) w art. 1 w pkt 20:

a) w art. 11c w ust. 2 po wyrazach "W przypadku" dodaje się wyraz "nagłego",

b) w art. 11d w ust. 1 wyrazy "W sytuacji" zastępuje się wyrazami "W przypadku

nagłego";

13) w art. 1 w pkt 20, w art. 11d:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "odpowiednie służby operatora"

zastępuje się wyrazem "operator" oraz wyraz "podejmują" zastępuje się

wyrazem "podejmuje",

- w pkt 1 wyrazy "wydają odpowiednim służbom" zastępuje się wyrazem

"wydaje",

- w pkt 2 i 6 wyraz "dokonują" zastępuje się wyrazem "dokonuje",

- w pkt 3, 4 i 5 wyraz "wydają" zastępuje się wyrazem "wydaje",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "właściwych służb dyspozytorskich";

14) w art. 1 w pkt 20, w art. 11d w ust. 1 w pkt 5 przed wyrazem "wydają" dodaje się

wyrazy "po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań zmierzających do pokrycia

zapotrzebowania na energię elektryczną";



- 4 -

15) w art. 1:

a) w pkt 20, w art. 11f wyrazy "art. 16 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15-35)"

zastępuje się wyrazami "art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr

1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci

w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L

176 z 15.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,

rozdz. 12, t. 2 str. 175)",

b) w pkt 22, w art. 15b w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "rozporządzeniu (WE) nr 714/2009

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków

dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003" zastępuje się wyrazami

"rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26

czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do

transgranicznej wymiany energii elektrycznej",

c) w pkt 29 w lit. a w tiret szóstym, w pkt 11 wyrazy "rozporządzenia (WE) nr

714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii

elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003" zastępuje się

wyrazami "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE

z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do

transgranicznej wymiany energii elektrycznej",

d) w pkt 34 skreśla się lit. a,

e) w pkt 37:

- w lit. a w tiret pierwszym w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 1a-1d" zastępuje się

wyrazami "pkt 1a-1c" oraz skreśla się pkt 1d,

- skreśla się lit. f;

16) w art. 1:

a) w pkt 29 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 4a po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy

"i 2",
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b) w pkt 36, w art. 49a:

- w ust. 3, 4, 6 i 7 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i 2",

- w ust. 5 po wyrazach "określone w ust. 1" dodaje się wyrazy "i 2",

c) w pkt 37 w lit. a w tiret piątym, w pkt 32 wyrazy "art. 49a ust. 1 i 1a" zastępuje się

wyrazami "art. 49a ust. 1 i 2";

17) w art. 1 w pkt 36, w art. 49a:

a) w ust. 1 wyrazy "internetowej platformie handlowej" zastępuje się wyrazami

"rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi",

b) w ust. 2 po wyrazie "handlowej" dodaje się wyrazy "na rynku regulowanym

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi";

18) w art. 1 w pkt 36, w art. 49a po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Przez internetową platformę handlową rozumie się zespół środków

organizacyjnych i technicznych umożliwiających obrót energią elektryczną za

pomocą sieci internetowej przez bezpośrednie kojarzenie ofert kupna lub

sprzedaży energii elektrycznej.

 2b. Prowadzący internetową platformę handlową są obowiązani zapewnić wszystkim

uczestnikom obrotu energią elektryczną jednakowe warunki zawierania transakcji

oraz dostęp, w tym samym czasie, do informacji rynkowych, a także jawność

zasad działania oraz pobieranych opłat.";

19) w art. 1 w pkt 36, w art. 49a w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje

się pkt 6 w brzmieniu:

 "6) wytworzonej w jednostce wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej

nie wyższej niż 50 MW.";

20) w art. 1 w pkt 37:

a) w lit c, w ust. 2b po wyrazach "pkt 1a" dodaje się wyrazy "i 28-30",

b) w lit. d:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2c-2e" zastępuje się wyrazami "ust. 2c i 2d",
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- skreśla się ust. 2d;

21) w art. 1 w pkt 37 w lit. d w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2c-2e" zastępuje się

wyrazami "ust. 2c-2g" oraz po ust. 2d dodaje się ust. … i … w brzmieniu:

"…. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1

pkt 18, nie może być niższa niż 3.000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu

warunków przyłączenia.

 …. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o którym mowa w ust. 1

pkt 20 i 21, nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu, o którym

mowa w ust. 3.";

22) w art. 3 w zdaniu wstępnym po wyrazach "(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.

zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść

oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

"1) w art. 401 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt

2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.

Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych

na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy;";";

23) w art. 7 w ust. 1 i 2 skreśla się wyraz "kompletny";

24) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu

"Art. 7a. Przepisy art. 9a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą w zakresie dotyczącym świadectw pochodzenia biogazu rolniczego

stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.";

25) w art. 10 w ust. 2 wyrazy ", wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy," zastępuje się wyrazem "wydanych";

26) w art. 10 w ust. 2 skreśla się wyrazy "od dnia 1 stycznia 2010 r.";

27) w art. 18 wyrazy "art. 49a ust. 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "art. 49a ust. 1 i 2";
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28) art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

art. 1:

1) pkt 7 i 36, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia

ogłoszenia;

2) pkt 17, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



- 8 -

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych

ustaw zastała rozpatrzona przez Senat na 46. posiedzeniu. W uchwale podjętej w dniu 17

grudnia 2009 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy dwudziestu ośmiu poprawek.

W przepisie art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 2 wyrazy ", odpowiednio do zakresu

działania," zostały użyte niepotrzebnie. Nie wnoszą one nic do treści przepisu. Senat

poprawką nr 1 skreślił je jako zbędne.

W art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 3 ustawa nakazuje aby wypowiedzenie umowy

nastąpiło poprzez złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego oświadczenia o jej

wypowiedzeniu. Użycie wyrazów "o jej wypowiedzeniu" w tym przepisie in fine jest

zbędnym powtórzeniem, co w ocenie Senatu uzasadnia ich skreślenie (poprawka nr 2).

Przepis art. 1 pkt 5, art. 7 ust. 3 wskazuje okoliczność uchylającą obowiązek, o

którym mowa w art. 7 w ust. 1 ustawy nowelizowanej.  W przepisie art. 7 ust. 1 wskazane są

dwa obowiązki. Pierwszy, polegający na zawarciu umowy o przyłączeniu do sieci, oraz drugi

– powiadomienia o odmowie zawarcia umowy Prezesa URE i zainteresowanego podmiotu.

Z treści ust. 3 można domniemywać, że w przepisie tym chodzi o pierwszy z wymienionych

w ust. 1 obowiązków. Dlatego Senat poprawką nr 3 doprecyzował odesłanie do art. 7 ust. 1.

Z kontekstu, w jakim został użyty w art. 1 w pkt 5, w art. 7 w ust. 3b zwrot

"powinien zawierać" wydaje się, że ustawodawca użył go znaczeniu "musi zawierać". Aby

jednoznacznie to rozstrzygnąć Senat wyrazy "powinien zawierać" zastąpił wyrazem "zawiera"

(poprawka nr 4).

Ustawa uzależnia od złożenia "kompletnego wniosku" o określenie warunków

przyłączenia rozpoczęcie biegu terminu na wpłacenie zaliczki (art. 7 ust. 8c) oraz terminu

na wydanie warunków przyłączenia (art. 7 ust. 8g). Nie ma potrzeby podkreślać w ustawie, że

wniosek ma być kompletny, gdyż jeżeli pismo nie będzie zawierało jakiegoś elementu, nie

będzie można go traktować jako wniosku (poprawki nr 5 i 23).

Senat przyjmując poprawkę nr 6 doprecyzował treść załącznika do wniosku o

wydanie warunków przyłączenia, tak by nie było wątpliwości, że wypis i wyrys z

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu mają potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii

na terenie objętym planowaną inwestycją.
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Poprawka nr 7 ma na celu poprawienie w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8e formy

gramatycznej wyrazu "znamionowy".

Senat przyjmując poprawkę nr 8 miał na celu jednoznaczne określenie zachowania

się przedsiębiorstwa energetycznego w trakcie przyjmowania wniosku o wydanie warunków

przyłączenia. Dzięki temu podmiot ubiegający się o przyłączenie będzie miał pewność,

od której chwili zaczną biec terminy na wpłacenie zaliczki oraz na wydanie warunków

przyłączenia.

Przyjęcie poprawki nr 9 jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy możliwości

sprzedaży energii elektrycznej na internetowych platformach cyfrowych. Poprawka nadaje

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki kompetencję rozstrzygania sporów w zakresie

niedopuszczenia do internetowej platformy handlowej.

Ustawa przyznaje "służbom dyspozytorskim" albo "odpowiednim służbom"

kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Ustawa nie

definiuje tych służb. W związku z tym nie wiadomo komu przyznaje te kompetencje.

Podmiotami zaangażowanymi w proces zapewnienia bezpieczeństwa są użytkownicy

systemu, w szczególności operator systemu przesyłowego i przedsiębiorstwa energetyczne,

a nie służby operatorskie (dyspozytorskie) tych podmiotów.1 Nie zdefiniowano również,

czym są "polecenia dyspozytorskie", wobec tego wystarczającym jest użycie pojęcia

"polecenia". Mając to na względzie Senat przyjął poprawki nr 10 i 13.

Poprawka nr 11 eliminuje z treści przepisu sugestię, że strajk jest niepokojem

społecznym. Strajk jest prawem zagwarantowanym w art. 59 ust. 3 Konstytucji. Ponadto

w polskim systemie prawnym nie występuje pojęcie "strajk powszechny". Powyższe

uzasadnia treść poprawki.

Przepisy art. 11c-11f miały w intencji projektodawców umożliwić w nagłych

sytuacjach szybką reakcję operatora, zanim zostanie wydane rozporządzenie na podstawie art.

11.2 To założenie nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach ustawy. Przepis art. 11c ust. 2

daje operatorowi systemu przesyłowego możliwość działania w każdym wypadku powstania

                                                
1 Kompetencje tych służb mają określić w formie instrukcji operatorzy systemu elektroenergetycznego po

uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (§ 35 rozporządzenie ministra

gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego)
2 Uzasadnienie projektu ustawy, str. 32.
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zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a więc również w sytuacjach, które

nie są nagłe. Aby oddać intencje prawodawcy Senat wprowadził poprawkę nr 12.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 5 odpowiednie służby operatora systemu

przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego wydają

odbiorcom końcowym, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia

zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń

i instalacji należących do tych odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń.

Według uzasadnienia projektu ustawy (str. 33) środek ten miał być stosowany po

wyczerpaniu wszystkich możliwych działań dla pokrycia potrzeb odbiorców na energię

elektryczną. W obecnym brzmieniu przepisu nie ma warunku, uprzedniego wykorzystania

wszystkich możliwych działań. Aby urzeczywistnić wolę ustawodawcy wyrażoną w

uzasadnieniu projektu Senat wprowadził poprawkę nr 14.

Ustawa zawiera odesłania do rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci

w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie

(WE) nr 1228/2003. Rozporządzenie to wprawdzie weszło w życie, ale na podstawie art. 26

zdanie drugie stosuje się je od dnia 3 marca 2011 r. Z kolei art. 25 tego rozporządzenia

stanowi, że dnia 3 marca 2011 r. traci moc rozporządzenie (WE) nr 1228/2003. A zatem

obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 i do niego powinno

być skierowane odesłanie. Wobec powyższego Senat uchwalił poprawkę nr 15.

Na etapie prac w Sejmie przekonstruowano art. 49a. Pociąga to za sobą konieczność

zmiany odesłań do tego przepisu (poprawki nr 16 i 27).

Senat uznał za właściwe zmienić sposób obrotu energią elektryczną. Poprawką nr 17

wprowadził możliwość realizacji obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na rynku

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi obok sprzedaży na internetowej platformie handlowej przez przedsiębiorstwa

energetyczne uprawnione od otrzymywania środków na pokrycie kosztów osieroconych,

a wobec pozostałych podmiotów wprowadził możliwość realizacji obowiązku sprzedaży

energii elektrycznej na rynku regulowanym zamiast obowiązku sprzedaży na internetowej

platformie handlowej.

Przepis art. 49a ustanawia obowiązek sprzedaży energii elektrycznej m.in.

na internetowej platformie handlowej. Na podstawie art. 49a ust. 10 minister właściwy do

spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży energii

elektrycznej na internetowej platformie handlowej, w tym wymagania, jakim powinna
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odpowiadać internetowa platforma handlowa. Wobec braku w ustawie definicji internetowej

platformy handlowej należy przyjąć najbardziej korzystną dla zobowiązanego podmiotu

wykładnię tego przepisu, i uznać, że każda sprzedaż z wykorzystaniem Internetu czyni zadość

ustawowemu wymaganiu. Określenie w rozporządzeniu cech internetowej platformy

handlowej w drodze rozporządzenia jest niemożliwe, ze względu na wadliwość przepisu

upoważniającego.3 Powyższe uzasadnia wprowadzenie poprawki nr 18 definiującej w ustawie

pojęcie "internetowa platforma handlowa" i ustanawiającej standardy prowadzenia sprzedaży

w tej formie.

Przepisy art. 56 ust. 2b i 2d pkt 1 pozostają ze sobą w sprzeczności co do katalogu

kar pieniężnych stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej. Senat dostrzegając tę ułomność ustawy wprowadził poprawkę nr 20.

Poprawka nr 21 ma na celu określenie wysokości kar pieniężnych za zwłokę w

wydaniu warunków przyłączenia oraz za naruszenie warunków i kryteriów niezależności

operatora. Wprowadzenie dolnej granicy kary ma pełnić funkcje prewencyjną, czyniąc

przekroczenie sankcjonowanych norm prawnych nieopłacalnym.

Senat przyjmując poprawkę nr 22 skorelował treść przepisów ustaw - Prawo ochrony

środowiska i Prawo energetyczne.

Poprawki nr 24 i 28 zmierzają do jednoznacznego określenia, kiedy art. 1 pkt 7

wchodzi w życie. Obecne brzmienie art. 21 pkt 2 nakazuje w zależności od stanu faktycznego,

który jest poddawany subsumpcji uznawać, że przepis wszedł lub nie wszedł w życie. Senat

postanowił jednoznacznie wskazać dzień wejścia w życie art. 1 pkt 7, i odsunąć w czasie jego

stosowanie przy ocenie niektórych stanów faktycznych.

Przepis zawarty w art. 10 ust. 2 odnosi się do świadectw pochodzenia z kogeneracji

wydanych przed dniem wejścia w życie Ustawy, dla energii elektrycznej wytworzonej w

wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1

pkt 1a ustawy nowelizowanej. Wymienione w przepisie świadectwa kogeneracji zostały

wprowadzone do ustawy – Prawo energetyczne niniejszą ustawą, a zatem niemożliwe jest

aby mogły zostać wydane przed dniem jej wejścia w życie. Z tego powodu Senat wprowadził

poprawkę nr 25.

                                                
3 Problematyka ta została omówiona w: M. Wierzbowski i K. Karasiewicz: Opinia prawna dotycząca

konsekwencji wprowadzenia w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

możliwości sprzedaży energii elektrycznej na "internetowej platformie handlowej". Opinie i ekspertyzy OE-

119. Warszawa 2009.
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Ponieważ na obecnym etapie procesu legislacyjnego wiadomo, że Ustawa nie

wejdzie w życie przed dniem 1 stycznia 2010 r., dlatego zbędnym jest wprowadzanie

zastrzeżenia ustanawiającego w tym dniu początkowy termin stosowania przepisu

odnoszącego się do świadectw pochodzenia, o których była mowa w uzasadnieniu

poprzedniej poprawki. Wobec tego Senat uchwalił poprawkę nr 26.


