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Opinia o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy zmieniaj~cej ustaw~ o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektorych innych ustaw, ustaw~ o efektywnosci energetycznej oraz ustaw~ 
o biokomponentach i biopaliwach cieklych (przedstawiciel wnioskodawcow: 

posel Maciej Malecki) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. -
Regulamin Sejmu Rzeczypospo1itej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporz~dza sicr nastcrpuj~c~ opinicr: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projektodawcy proponuj~ znowelizowanie ustawy z dnia 28 grudnia 

2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt6rych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 2538, ze zm.; dalej jako ,ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r."). 
Zmiany proponowane do tej ustawy dotycz~ m.in. zasad, wedlug kt6rych 
przedsiybiorstwo energetyczne wykonuj~ce dzialalnosc gospodarcz~ w zakresie 
obrotu energi~ elektryczn~ okresla na 2019 r. ceny i stawki oplat za energiy 
elektryczn~ dla odbiorcy koncowego, w tym okreslenia listy odbiorc6w 
koncowych, w stosunku do kt6rych obowi~zek przedsiybiorstw obrotu obejmuje 
caly rok 2019 oraz nalozenia na tych odbiorc6w obowi~zku zlozenia 
przedsiybiorstwu energetycznemu oswiadczenia, kt6rego wz6r okresla zal~cznik 
nr 1 do ustawy (projektowane art. 5 ust. 1-1 e ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. ). 
Z tymi zmianami l~cz~ siy zmiany dotycz~ce art. 6 i art. 7 ust. 1 b ustawy z dnia 
28 grudnia 2018 r. Proponuje siy takZe dodac w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 
r. art. 6a, kt6ry naklada na przedsiybiorstwa obrotu obowi~ek ponownego 
wystawienia faktury za energiy elektryczn~. Zmiany art. 7 ustawy z dnia 28 
grudnia 2018 r. obejmuj~ modyfikacjy sposobu okreslania kwoty r6micy ceny 
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dla odbiorcy koncowego kupuj'!cego energiy elektryczn'! na wlasne potrzeby z 
pominiyciem przedsi«thiorstw (ust. 1), mozliwose zwracania si«t przez 
przedsi«thiorstwo energetyczne wykonuj'!ce dzialalnose gospodarcz'! w zakresie 
obrotu energi'! elektryczn'! do zarz'!dcy rozliczen cen z wnioskiem o wyplaty 
rekompensaty finansowej (ust. 1 b, ust. 2 i ust. 3) oraz wprowadzenie mozliwosci 
ubiegania siy o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis dla srednich 
i du:lych przedsiybiorstw (ust. 4a-4d). Dodawane art. 7a i art.7b ustawy z dnia 
28 grudnia 2018 r. okreslaj'! procedury skladania przez przedsiybiorstwo 
energetyczne wykonuj'!ce dzialalnose gospodarcZ'! w zakresie obrotu energi'! 
elektryczn'! do Prezesa URE wniosku o okreslenie indywidualnych pozostalych 
kosztow jednostkowych, o ktorych mowa wart. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c tej ustawy, 
dla okreslonych grup odbiorcow koncowych. Z tymi propozycjami l'!CZ'! si«t 
zmiany odnosz'!ce si«t do art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r., ktore ponadto 
zawieraj'! propozycjy dodania ust. 11 maj'!cego na celu rozwianie W'!tpliwosci 
zwi'!zanych z brakiem obowi'!zku obci'!Zania podatkiem VAT kwot 

_ wyplac~_ych~!unduszu W_yplaty _Rozni~j:en.~Zmi~n_y w l!rt· 9 u::;taW¥-Z--dnia--
28 grudnia 2018 r. dotycz'! doprecyzowania przepisow w zakresie korekt 
otrzymywanych wyplat z Funduszu Wyplaty Ro:lnicy Ceny. Zmiany 
zaproponowane w odniesieniu do art. 10-18 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. 
zmierzaj'! do uwzglydnienia konsekwencji wyzej przedstawionych zmian oraz 
doprecyzowania rozwi'!zan budz'!cych W'!tpliwosci interpretacyjne. 

Wart. 2 projektu zawarto propozycje zmian w ustawie z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545 i 1 030; dalej 
jako ,ustawa o efektywnosci energetycznej") polegaj'!ce na uchyleniu rozdzialu 
2 oraz art. 8 ust. 9 i 10, a takZe zmianie art. 55 ust. 1. 

W art. 3 projektu zawarto propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cieklych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 
ze zm.; dalej jako ,ustawa o biokomponentach i biopaliwach cieklych"). Celem 
tych zmian jest wprowadzenie mozliwosci przeznaczania srodkow Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu na wsparcie zakupu nowych pojazdow kategorii 
M1, wykorzystuj'!cych do napydu energiy elektryczn'! wytworzon'! z wodoru 
w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystuj'!cych do 
napydu wyl'!cznie energiy elektryczn'!, przez osoby fizyczne niewykonuj'!ce 
dzialalnosci gospodarczej (art. 28ze ust. 1 i art. 28zf ust. 2 ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach cieklych). Wsparcie dla tych osob rna bye 
udzielane na wniosek, nabor wniosk6w rna bye prowadzony w trybie ci'!glym 
do czasu wyczerpania srodk6w finansowych przeznaczonych na wsparcie 
w danym roku, a minister wlasciwy do spraw energii w porozumieniu 
z ministrem wlasciwym do spraw finans6w publicznych okresli, w drodze 
rozporz'!dzenia, szczegolowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia, w tym 
wysokose wsparcia (art. 28zga ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
cieklych). 
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W art. 4-7 projektu ustawy znajduj~ s1~ przeptsy o charakterze 
przejsciowym. 

Projektowana ustawa rna wejsc w zycie z dniem nast~puj~cym po dniu 
ogloszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem ustawy 
Z uwagi na przedmiot projektu ustawy nale.zy uwzgl~dnic: 
- art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako 

, TflJE"), dotycz~cy uslug swiadczonych w og6lnym interesie gospodarczym; 
- art. 1 06 ust. 2 TfUE dotycz~cy przedsi~biorstw swiadcz~cych uslugi w 

og6lnym interesie gospodarczym; 
- art. 1 07 i art. 1 08 TfUE dotycz~ce przyznawania pomocy publicznej; 
- art. 194 TfUE okreslaj~cy cele polityki UE w dziedzinie energetyki; 
- rozporz~dzenie Rady (UE) 201511589 z dnia 13 lipca 2015 r. 

ustanawiaj~ce szczeg6lowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015, s. 9; dalej 
jako ,rozporz~dzenie 20 1511589"); 

- rozporz~dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1; dalej jako 
,rozporz~dzenie 1407/20 13"); 

- rozporz~dzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 
9; dalej jako ,rozporz~dzenie 1408/20 13"); 

- rozporz~dzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis w sektorze rybol6wstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 
190 z 28.6.2014, s. 45; dalej jako ,rozpor~dzenie 717/2014"); 

- dyrektyw~ Komisji 2006/111/WE z dnia 16listopada 2006 r. w sprawie 
przejrzystosci stosunk6w finansowych mi~dzy panstwami czlonkowskimi a 
przedsi~biorstwami publicznymi, a tak.ze w sprawie przejrzystosci finansowej 
wewn~trz okreslonych przedsi~biorstw (wersja skodyfikowana) (Dz. Urz. UE L 
318 z 17.11.2006, s. 17; dalej jako ,dyrektywa 2006/111/WE"); 

- decyzj~ Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy panstwa w formie rekompensaty z tytulu swiadczenia uslug 
publicznych, przyznawanej przedsi~biorstwom zobowi¥anym do wykonywania 
uslug swiadczonych w og6lnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 
11.1.2012, s. 3; dalej jako ,decyzja 2012/21/UE"); 

- rozporz~dzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis przyznawanej przedsi~biorstwom wykonuj~cym uslugi 
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swiadczone w og6lnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 
26.4.2012, s. 8; dalej jako ,rozporz~dzenie 360/2012"); 

- dyrektyw~ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 
lipca 2009 r. dotycz~c~ wsp6lnych zasad rynku wewn~trznego energii 
elektrycznej i uchylaj~c~ dyrektyw~ 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211 
z 14.08.2009, s. 55; dalej jako ,dyrektywa 2009/72/WE"); 

- dyrektyw~ Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 
pazdziemika 2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, s. 1; dalej jako ,dyrektywa 20 12/27/UE"); 

- rozporz~dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarz~dzania uni~ energetyczn~ i dzialaniami 
w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, 
dyrektywy 2009/31/WE, rozporz~dzenia (WE) nr 663/2009, rozporz~dzenia 
(WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy 2009/119/WE, 

.. ______ Qyrektywy _2_010/31~ dyrektywy_2012/271UE,_ dyrekcywy. 2013/JOAJE--i--
dyrektywy 2015/652 oraz uchylenia rozporz~dzenia (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. 
UE L 328 z 21.12.2018, s. 1;dalej jako ,rozporz~dzenie 201811999"). 

2.1. W art. 194 TfUE jako cele polityki UE w dziedzinie energetyki 
wymieniono m.in. zapewnienie funkcjonowania rynku energii oraz zapewnienie 
bezpieczenstwa dostaw energii w Unii. 

W motywie 5 preambuly dyrektywy 2009/72/WE jest mowa o tym, ze 
,Bezpieczenstwo dostaw energii elektrycznej rna kluczowe znaczenie dla 
rozwoju spoleczenstwa europejskiego, wdrazania zr6wnowazonej polityki w 
zakresie zmian klimatu oraz wspierania konkurencyjnosci na rynku 
wewn~trznym. [ ... ] ". 

W motywie 3 7 preambuly dyrektywy 2009/72/WE jest mowa o tym, ze 
,[ ... ] Organom regulacyjnym nale:Zy r6wniez przyznac - niezale:Znie od 
stosowania zasad konkurencji - uprawnienia do podejmowania decyzji w 
sprawie stosownych srodk6w zapewniaj~cych odbiorcom korzysci poprzez 
wspieranie skutecznej konkurencji niezb~dnej dla wlasciwego funkcjonowania 
rynku wewn~trznego energii elektrycznej. [ ... ]". 

Art. 3 dyrektywy 2009/72/WE stanowi: ,1. Panstwa czlonkowskie, 
opieraj~c si~ na swojej strukturze organizacyjnej i z nale:Zytym uwzgl~dnieniem 
zasady pomocniczosci, zapewniaj~, aby - bez uszczerbku dla ust. 2 -
przedsi~biorstwa energetyczne dzialaly zgodnie z zasadami niniejszej 
dyrektywy, maj~c na celu stworzenie konkurencyjnego, bezpiecznego i 
zr6wnowazonego pod wzgl~dem srodowiskowym rynku energii elektrycznej, 
oraz nie dyskryminuj~ tych przedsi~biorstw w odniesieniu do ich praw lub 
obowi~zk6w. 

2. W pelni uwzgl~dniaj~c odpowiednie postanowienia Traktatu, w 
szczeg6lnosci jego art. 86 [ obecnie: art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
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Europejskiej- dopisek BAS], panstwa czlonkowskie mog£! w og6lnym interesie 
gospodarczym nalozyc na przedsit;biorstwa dzialaj(!ce w sektorze 
elektroenergetycznym obowi(!zki uZytecznosci publicznej, kt6re mog(! odnosic 
sit( do bezpieczenstwa, w tym r6wniez do bezpieczenstwa dostaw, regularnosci, 
jakosci i ceny dostaw, a tak:Ze ochrony srodowiska, w tym r6wniez do 
efektywnosci energetycznej, energii ze zr6del odnawialnych i ochrony klimatu. 
Takie obowi(!zki musz£! bye jasno okreslone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, 
weryfikowalne i gwarantowac wsp6lnotowym przedsittbiorstwom 
energetycznym r6wnos6 dostt(pu do konsument6w krajowych. W odniesieniu do 
bezpieczenstwa dostaw, efektywnosci energetycznej/zarz(!dzania popytem i 
realizacji cel6w ochrony srodowiska oraz cel6w dotycz'!cych energii ze .ir6del 
odnawialnych, o kt6rych mowa w niniej szym ustt(pie, panstwa czlonkowskie 
mog(! wprowadzic koniecznosc realizacji plan6w dlugoterminowych, 
uwzglt(dniaj(!c przy tym fakt, ze o dostt(p do systemu mog(! sit( ubiegac strony 
trzec1e. . . . . . [ ]" 

2.2. Zgodnie z art. 107 TfUE z zastrzezeniem innych postanowien 
przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez panstwo 
czlonkowskie lub przy uzyciu zasob6w panstwowych w jakiejkolwiek formie, 
kt6ra zakl6ca lub grozi zakl6ceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niekt6rym 
przedsittbiorstwom lub produkcji niekt6rych towar6w, jest niezgodna z rynkiem 
wewnt(trznym w zakresie, w jakim wplywa na wymiantt handlow(! mit(dzy 
panstwami czlonkowskimi. Za zgodn'! z rynkiem wewnt(trznym moze zostac 
uznana m.in. pomoc przeznaczona na ulatwianie rozwoju niekt6rych dzialan 
gospodarczych lub niekt6rych region6w gospodarczych, o ile nie zmienia 
warunk6w wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wsp6lnym interesem; 

Zgodnie z art. 108 ust. 3 TfUE Komisja jest informowana, w czasie 
odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania 
lub zmiany pomocy. Jesli uznaje ona, ze plan nie jest zgodny z rynkiem 
wewnt(trznym w rozumieniu artykulu 107 TfUE, wszczyna bezzwlocznie 
procedurtt wyjasniaj(!C'! (art. 108 ust. 2 TtUE). Dane panstwo czlonkowskie nie 
moze wprowadzac w zycie projektowanych srodk6w dop6ki procedura ta nie 
doprowadzi do wydania decyzji koncowej. 

Artykul 108 TfUE upowa:Znia Radt; do wydania wszelkich wlasciwych 
rozporz(!dzen w celu zastosowania art. 1 07 i 1 08 TfUE. W szczeg6lnosci Rada 
moze okreslic warunki stosowania art. 1 08 ust. 3 TfUE i kategorie pomocy 
zwolnione z obowi'!zku informowania Komisji. Na tej podstawie Rada 
upowa:Znila Komisjt( do wydawania akt6w uznaj(!cych niekt6re kategorie 
pomocy za zgodne ze wsp6lnym rynkiem i zwolnione z obowi(!zku 
informowania Komisji. Ponizej przedstawione zostan(! te, kt6re maj(! znaczenie 
z punktu widzenia oceny opiniowanego projektu ustawy. 

Rozporz(!dzenie 1407/20 13 dotyczy udzielania pomocy, kt6ra ze 
wzglt(dU na swoj£! wielkosc uznana jest za zgodn£! ze wsp6lnym rynkiem i jest 
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zwolniona z obowi'!zku notyfikowania JeJ Komisji Europejskiej. 
Rozporz'!dzenie stosuje sitt do pomocy przyznawanej przedsittbiorstwom we 
wszystkich sektorach (wyj'!tki okreslone w art. 1 ust. 1 dotyCZC! rybol6wstwa i 
akwakultury, produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
podstawowych produkt6w rolnych, pomocy eksportowej oraz pomocy 
uwarunkowanej pierwszeilstwem korzystania z towar6w krajowych w stosunku 
do towar6w sprowadzanych z zagranicy). Z punktu widzenia niniejszej opinii 
kluczowe znaczenie rna art. 3 ust. 1 i 2 rozporz'!dzenia. Zgodnie z tymi 
przepisami uwaza siy, ze srodki pomocy nie spelniaj'! wszystkich kryteri6w 
okreslonych w art. 107 ust. 1 Tfl.JE i dlatego SC! zwolnione z wymogu zgloszenia 
przewidzianego w art. 108 ust. 3 Tfl.JE, jezeli spelniaj'! warunki okreslone w 
rozporz'!dzeniu. Gl6wnym warunkiem jest kwota pomocy - calkowita kwota 
pomocy de minimis przyznanej przez pailstwo czlonkowskie jednemu 
przedsittbiorstwu nie moze przekroczyc 200 000 EUR w okresie trzech lat 
podatkowych. 
_ _ _ _ Analogiczne _ _rozwi~zania J>rz~widuj~ _ rozporz~d~~nie _1408L20l3. -
Rozporz'!dzenie stosuje sitt do pomocy przyznawanej przedsittbiorstwom 
prowadZC!cym dzialalnosc w zakresie podstawowej produkcji produkt6w 
rolnych, z wyj'!tkiem pomocy, kt6rej kwottt ustalono na postawie ceny lub ilosci 
produkt6w wprowadzonych na rynek, pomocy przyznawanej na dzialalnosc 
zwiC!ZallC! z wywozem do pailstw trzecich lub pailstw czlonkowskich ( ... ) oraz 
pomocy uwarunkowanej pierwszeilstwem korzystania z towar6w krajowych w 
stosunku do towar6w sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z postanowieniami 
art. 3 ust. 1 i 2 rozporz'!dzenia 1408/2013 uwaza siy, ze srodki pomocy nie 
spelniaj'! wszystkich kryteri6w okreslonych w art. 107 ust. 1 TfUE i dlatego SC! 
zwolnione z wymogu zgloszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 TfUE, jezeli 
spelniaj'! warunki okreslone w rozporz'!dzeniu. Calkowita kwota pomocy de 
minimis przyznanej przez pailstwo czlonkowskie jednemu przedsittbiorstwu nie 
moze przekroczyc 15 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. 

Z kolei rozporz'!dzenie 717/2014 stosuje sitt do pomocy przyznawanej 
przedsittbiorstwom w sektorze rybol6wstwa i akwakultury, z wyj'!tkiem 
pomocy, kt6rej kwottt ustalono na postawie ceny lub ilosci produkt6w nabytych 
lub wprowadzonych do obrotu, pomocy przyznawanej na dzialalnosc zwi'!zan'! z 
wywozem do pailstw trzecich lub pailstw czlonkowskich, tzn. pomocy 
bezposrednio zwi'!zanej z ilosci'! wywozonych produkt6w, tworzeniem i 
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami biez'!cymi 
zwi'!zanymi z prowadzeniem dzialalnosci wywozowej, pomocy uwarunkowanej 
pierwszeilstwem korzystania z towar6w krajowych w stosunku do towar6w 
sprowadzanych z zagranicy, pomocy na zakup statk6w rybackich, pomocy na 
modemizacjy lub wymiany gl6wnego lub dodatkowego silnika statku 
rybackiego, pomocy na operacje zwittkszaj'!ce zdolnosc polowow'! statku lub na 
wyposazenie zwittkszaj'!ce mozliwosci statku w zakresie lokalizacji ryb, 
pomocy na budowy nowych statk6w rybackich lub przyw6z statk6w rybackich, 
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pomocy na trw ale i tymczasowe zaprzestanie dzialalnosci polowowej, chyba ze 
zostala wyraznie okreslona w rozporz~dzeniu (UE) nr 508/2014, pomocy na 
zwiad rybacki, pomocy na przeniesienie wlasnosci przedsictbiorstwa, pomocy na 
bezposrednie zarybianie, chyba ze zostalo ono wyramie okreslone w unijnym 
akcie prawnym jako srodek ochrony lub w przypadku zarybiania 
eksperymentalnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporz~dzenia 717/2014 uwaza 
sict, ze srodki pomocy nie spelniaj~ wszystkich kryteri6w okreslonych w art. 107 
ust. 1 TtUE i dlatego s~ zwolnione z wymogu zgloszenia przewidzianego w art. 
108 ust. 3 TtUE, jezeli spelniaj~ warunki okreslone w rozporz~dzeniu. 
Calkowita wartosc pomocy de minimis przyznanej przez panstwo czlonkowskie 
jednemu przedsictbiorstwu w sektorze rybol6wstwa i akwakultury nie moze 
przekroczyc 30 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. 

Tryb informowania Komisji o planach przyznania pomocy oraz 
konsekwencje braku takiego poinformowania okresla rozporz~dzenie 

2015/1589. Rozporz~dzenie powiela normct traktatow~ i stanowi, ze, z 
zastrzezeniem odmiennych postanowien rozporz~dzen wydanych zgodnie z art. 
109 Tfl.JE lub innych jego przepis6w, zainteresowane panstwo czlonkowskie 
zglasza Komisji w odpowiednim czasie wszelkie plany przyznania nowej 
pomocy. Pomocy podlegaj~cej obowi¢owi zgloszenia nie wprowadza sict w 
zycie do czasu podjctcia przez Komisjct decyzji zezwalaj~cej na tak~ pomoc lub 
do czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjctt~ (art. 2 ust. 1 i art. 3 
rozporz~dzenia). Rozporz~dzenie okresla procedurct postctpowania Komisji, ale 
co najwazniejsze - reguluje procedurct dotycz~c~ pomocy niezgodnej z prawem. 
W tym kontekscie warto wskazac, ze Komisja moze podj~c decyzjy nakazuj~c~ 
panstwu czlonkowskiemu zawieszenie wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem 
do momentu podjctcia przez Komisjct decyzji w sprawie zgodnosci pomocy z 
rynkiem wewn~ttrznym (,nakaz zawieszenia", art. 13 ust. 1). Komisja moze 
takZe nakazac panstwu tymczasow~ windykacjct pomocy niezgodnej z prawem 
do momentu podj~tcia przez Komisjct decyzji o zgodnosci takiej pomocy z 
rynkiem wewn~ttrznym (,nakaz windykacji", art. 13 ust. 2). Pomoc~ niezgodn~ z 
prawem jest nowa pomoc wprowadzona w zycie z naruszeniem art. 108 ust. 3 
Tfl.JE (art. 1 lit. f). Jezeli panstwo nie zastosuje sict do nakazu zawieszenia lub 
nakazu windykacji Komisja jest uprawniona do przekazania sprawy 
bezposrednio do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej ( dalej jako 
,TSUE") oraz do zlozenia wniosku o przyjycie deklaracji, ze niezastosowanie 
sict stanowi naruszenie Tfl.JE (art. 14). W przypadku, gdy podjctte zostan~ 
decyzje negatywne w sprawach pomocy niezgodnej z prawem, Komisja 
podejmuje decyzjy, ze zainteresowane panstwo czlonkowskie podejmie wszelkie 
konieczne srodki w celu windykacji pomocy od beneficjenta (,decyzja 0 

windykacji"). Pomoc podlegaj~ca windykacji obejmuje r6wniez odsetki wedlug 
stopy procentowej ustalanej przez Komisj~t. Windykacja zostaje 
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przeprowadzona bezzwlocznie i zgodnie z procedurami przewidzianymi w 
prawie krajowym1 (art. 16). 

W kontekscie notyfikowania projektowanej pomocy Komisji 
Europejskiej naleZ)' nadmienic, ze procedura uregulowana w prawie UE jest 
poprzedzana procedur£! uregulowan£! na szczeblu krajowym w ustawie z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postt(powaniu w sprawach dotycz£!cych pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362; dalej jako ,ustawa o postt(powaniu"). Zgodnie z art. 
12 ustawy o postt(powaniu projekty program6w pomocowych, w tym 
przewiduj£!cych udzielanie pomocy w ramach wyl'lczeil grupowych oraz 
pomocy indywidualnej, a takZe pomocy indywidualnej na restrukturyzacjt(, 
wymagaj'l uzyskania opinii Prezesa Urzttdu Ochrony Konkurencji i 
Konsument6w, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybol6wstwie 
- ministra wlasciwego do spraw rolnictwa. Projekt pomocy indywidualnej 
udzielanej w ramach wyl'lczeil grupowych nie wymaga uzyskania opinii, chyba 
ze podmiot udzielaj<:!CY pomocy wyst'lpi o jego notyfikacjt(. Opinia Prezesa 

_J]OKiK (m.injgra qQ__~r~-wrolnictwalzawiera_}Y_szcz~6}nQsci: (1) stanowisko 
czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej, (2) stanowisko w sprawie 
zgodnosci pomocy publicznej ze wsp6lnym rynkiem, (3) propozycje zmian 
przedstawione w celu zapewnienia zgodnosci postanowieil projektu ze 
wsp6lnym rynkiem, (4) stanowisko w sprawie obowi'lzku notyfikacji projektu. 

Zgodnie z art. 16a ustawy o postt(powaniu w przypadku projektu ustawy 
bttd'lcej programem pomocowym opracowanym przez podmiot niebttd<:!CY 
organem administracji publicznej, organ wlasciwy na podstawie regulaminu 
Sejmu wystt(puje z wnioskiem do Prezesa UOKiK (ministra do spraw rolnictwa) 
o wydanie opinii, o kt6rej mow a w art. 12 ust. 1 tej ustawy, i o przekazanie do 
Komisji projektu w celu dokonania jego notyfikacji. 

2.3. Zgodnie z art. 106 ust. 2 TfUE przedsiybiorstwa zobowi'lzane do 
zarz'ldzania uslugami swiadczonymi w og6lnym interesie gospodarczym 
podlegaj'l normom Traktat6w, zwlaszcza regulom konkurencji, w granicach, w 
jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w 
wykonywaniu poszczeg6lnych zadail im powierzonych. Jednoczesnie przepis 
ten zastrzega, ze rozw6j handlu nie moze bye naruszony w spos6b pozostaj<:!CY 
w sprzecznosci z interesem Unii Europejskiej. Znaczenie uslug swiadczonych w 
og6lnym interesie gospodarczym zostalo podkreslone w art. 14 TfUE, 
stanowi'lcym, ze UE i pailstwa czlonkowskie, w granicach swych kompetencji i 
w granicach stosowania Traktat6w, zapewniaj'l, aby te uslugi funkcjonowaly na 
podstawie zasad i na warunkach, kt6re pozwol'l im wypelniac ich zadania. 
Artykul 14 TfUE nie wyl'lcza stosowania regul dotycz'lcych przyznawania 
pomocy przez pailstwo okreslonych w art. 1 06 i 1 07 TfUE. 

1 
Zo?. ~· 25 i n. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post~powaniu w sprawach dotycz~tcych pomocy 

pubhczneJ. 
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Zgodnie z art. 106 ust. 3 TfUE Komisja Europejska czuwa nad 
stosowaniem art. 106 ust. 2 i w razie potrzeby kieruje stosowne dyrektywy lub 
decyzje do pailstw czlonkowskich. Zgodnie z art. 108 ust. 3 TfUE Komisja jest 
informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o 
wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy panstwa. Tak wiyc, r6wniez 
w przypadku stosowania art. 106 ust. 2 TfUE do Komisji nale:ly ocena 
zgodnosci przyznanych srodk6w z unijnymi regulami konkurencji, w tym z 
zasadami pomocy przyznawanej przez pailstwa. Zgodnie z orzecznictwem 
TSUE art. 106 ust. 2 TfUE stanowi wyj(}tek, kt6ry nale:ly interpretowae w 
spos6b scisle okreslony. Aby moe skorzystae z odst~tpstwa przewidzianego w 
tym przepisie, konieczne jest spelnienie nastypuj(}cych warunk6w: 1) usluga 
musi bye swiadczona w og6lnym interesie gospodarczym i jasno okreslona jako 
taka przez panstwo czlonkowskie, 2) przedsi~tbiorstwo musi bye jednoznacznie 
zobowi(}zane przez panstwo do swiadczenia danej uslugi, 3) stosowanie 
zawartego w TfUE zakazu korzystania z pomocy panstwa musi utrudniae 
wykonywanie szczeg6lnych zadail powierzonych przedsi~tbiorstwu i odstypstwo 
od tego zakazu nie moze wplywae na rozw6j handlu w spos6b pozostaj(}cy w 
sprzecznosci z interesem Unii (kryterium proporcjonalnoscil. 

2.4. Decyzja 2012/21/UE okresla warunki, na kt6rych pomoc panstwa w 
formie rekompensaty z tytulu swiadczenia uslug publicznych, przyznana 
pewnym przedsi~tbiorstwom, kt6rym powierzono wykonywanie uslug 
swiadczonych w og6lnym interesie gospodarczym, jest zgodna z rynkiem 
wewn~ttrznym i zwolniona z wymogu zgloszenia okreslonego w art. 108 ust. 3 
Tfl.JE (art. 1 decyzji). Decyzjy stosuje si~t do pomocy panstwa w formie 
rekompensaty z tytulu swiadczenia uslug publicznych przyznanej 
przedsi~tbiorstwom, kt6rym powierzono wykonywanie uslug swiadczonych w 
og6lnym interesie gospodarczym, o kt6rych mowa w art. 106 ust. 2 TtUE, np. 
jezeli rekompensata nie przekracza rocznej kwoty 15 min EUR za swiadczenie 
uslug w og6lnym interesie gospodarczym w dziedzinach innych niz transport i 
infrastruktura transportowa (pozostale przypadki zastosowania decyzji w zaden 
spos6b nie mog(} dotyczye przedsi~tbiorstw energetycznych). Jesli wysokose 
rekompensaty zmienia si~t w okresie powierzenia, kwot~t roczn(} oblicza si~t jako 
sredni(} rocznych kwot rekompensaty przewidywanych w okresie powierzenia. 

Decyzjy stosuje si~t wyl(}cznie w przypadkach, gdy okres, na jaki 
powierza siy przedsi~tbiorstwu wykonywanie uslug swiadczonych w og6lnym 
interesie gospodarczym, nie przekracza dziesi~tciu lat. Jezeli okres powierzenia 
przekracza dziesi~te lat, decyzj~t stosuje si~t wyl(}cznie w takim zakresie, w jakim 
dostawca uslug jest zobowi(}zany przeprowadzie znaczne inwestycje, kt6re 
musz(} bye amortyzowane przez dluzszy czas zgodnie z og6lnie przyjytymi 
zasadami rachunkowosci (art. 2 ust. 2 decyzji). Jesli podczas okresu powierzenia 

2 Wyrok TSUE z dnia 27 marca 1974 r. w sprawie 127-73, Belgische Radio en Televisie przeciwko SV SABAM i 
NV Fonior, ECR z 1974 r., s. 313. 
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warunki stosowania decyzji przestan'! bye spelnione, pomoc zglasza sit( zgodnie 
z art. 108 ust. 3 TfUE (art. 2 ust. 3 decyzji). 

Powierzenie przedsittbiorstwu wykonywania uslug swiadczonych w 
og61nym interesie gospodarczym nastt(puje poprzez jeden akt lub kilka akt6w, 
kt6rych forma moze zostac okreslona przez ka.zde panstwo czlonkowskie. Akt 
lub akty powinny w szczeg6lnosci okreslac: 

• przedmiot i czas trwania zobowi'!zan z tytulu swiadczenia uslug 
publicznych; 

• nazwt( przedsittbiorstwa oraz w stosownych przypadkach 
odpowiednie terytorium; 

• rodzaj wszystkich wyl'!cznych lub specjalnych praw przyznanych 
przedsittbiorstwu przez organ powierzaj'!cy; 

• opis mechanizmu rekompensaty oraz wskainiki slu.ZC!ce do 
obliczania, kontrolowania i przeg1'!du wysokosci rekompensaty; 

• ustalenia na temat unikania 1 odzyskiwania nadwyzek 
_ _ !e~pt_pel!_sa!}';_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ 

• odniesienie do decyzji (art. 4 decyzji). 
Rekompensata nie moze przekraczac kwoty niezbttdnej do pokrycia 

koszt6w netto wynikaj'!cych z wywi'!zywania sit( ze zobowi'!zan z tytulu 
swiadczenia uslug publicznych, z uwzg1t(dnieniem rozs'!dnego zysku (art. 5 ust. 
1 decyzji). 

2.5. Na1e.zy r6wniez rozwa.zyc zastosowanie rozporz'!dzenia 360/2012 
do pomocy udzielanej przedsittbiorstwom energetycznym wykonuj'!cym 
dzialalnosc gospodarcz'! w zakresie obrotu energi'! elektryczn'!. Zgodnie z art. 2 
ust. 2 i ust. 5 rozporz'!dzenia 360/2012 pomoc przyznana przedsittbiorstwom z 
tytulu wykonywania uslug swiadczonych w og6lnym interesie gospodarczym 
nie spelnia wszystkich kryteri6w okreslonych w art. 1 07 ust. 1 TfUE i dlatego 
jest zwolniona z wymogu zgloszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 TfUE, o 
ile spelnia warunki okreslone w artykule 2 ust. 2-8 rozporz'!dzenia 360/2012. 

2.6. Proponowan'! regu1acjt( na1e.zy tak.ze ocenic z punktu widzenia 
przepis6w dyrektywy 2006/111/WE, okres1aj'!cej m.in. wymagania dotycz'!ce 
przejrzystosci finansowej wewn'!trz okreslonych przedsittbiorstw. 

Dyrektywa 2006/111/WE naklada na panstwa czlonkowskie obowi'!zek 
zapewnienia wlasciwego odzwierciedlenia w oddzielnych ksit(gach struktury 
finansowej i organizacyjnej kazdego przedsittbiorstwa zobowi'!zanego do 
prowadzenia oddzielnych ksi'!g, tak aby wyrainie wskazane byly nastt(puj'!ce 
elementy: a) dochody i koszty zwi'!zane z r6mymi rodzajami dzialalnosci, b) 
szczeg6lowe wyjasnienie metody przypisywania i rozliczania dochod6w i 
koszt6w zwi'!zanych z r6mymi rodzajami dzialalnosci (art. 1 ust. 2 dyrektywy 
20061111/WE). W rozumieniu art. 2 lit. d dyrektywy 2006/111/WE pojt(cie 
,przedsittbiorstwo zobowi'!zane do prowadzenia oddzielnych ksi'!g" oznacza 
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kazde przedsittbiorstwo, kt6remu zgodnie z art. 1 06 ust. 1 TfUE przyznane 
zostaly przez panstwo czlonkowskie prawa specjalne lub wyl~czne albo kt6remu 
powierzone zostalo swiadczenie uslug w og6lnym interesie gospodarczym 
zgodnie z art. 106 ust. 2 TfUE oraz otrzymuje rekompensatt( za swiadczenie 
uslug publicznych w odniesieniu do takiej uslugi, a kt6re prowadzi takZe inn~ 
dzialalnosc. 

W odniesieniu do przejrzystosci, okreslonej w art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2006/111/WE, dyrektywa nie rna jednak zastosowania do: a) przedsittbiorstw, w 
odniesieniu do uslug, kt6rych swiadczenie nie httdzie mialo zauwazalnego 
wplywu na handel mit(dzy panstwami czlonkowskimi, b) przedsittbiorstw, 
kt6rych calkowite roczne obroty netto w okresie dw6ch lat poprzedzaj~cych 
okres obowi~zywania praw specjalnych lub wyl~cznych, przyznanych im przez 
panstwo czlonkowskie zgodnie z art. 1 06 ust. 1 TfUE lub w kt6rym powierzone 
zostalo im swiadczenie uslug w og6lnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 
106 ust. 2 TfUE wyniosly mniej niz 40 milion6w EUR, c) przedsittbiorstw, 
kt6rym powierzone zostalo swiadczenie uslug w og6lnym interesie 
gospodarczym zgodnie z art. 106 ust. 2 TfUE, jesli otrzymywana przez nie 
rekompensata, w dowo1nej formie, zostala ustalona na dany okres w wyniku 
zastosowania otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur (art. 5 
ust. 2 dyrektywy 2006/111/WE). 

2.7. Art. 3 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE stanowi, ze ,Kazde pailstwo 
czlonkowskie ustala orientacyjn~ krajow~ wartosc docelow~ w zakresie 
efektywnosci energetycznej w oparciu o swoje zu:Zycie energii pierwotnej lub 
koncowej, oszczttdnosc energii pierwotnej 1ub koncowej albo energochlonnosc. 
Panstwa czlonkowskie powiadamiaj~ o tych wartosciach docelowych Komisjt( 
zgodnie z art. 24 ust. 1 i zal~cznikiem XIV CZt(SC 1. Wyra:Zaj~ one te wartosci 
docelowe r6wniez w kategoriach bezwzglttdnego poziomu zu:Zycia energii 
pierwotnej i koncowej w roku 2020 i wyjasniaj~, w jaki spos6b i na podstawie 
jakich danych zostal on obliczony". 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE ,pocz~wszy od 2013 r., 
do dnia 30 kwietnia kazdego roku pailstwa czlonkowskie skladaj~ sprawozdania 
w sprawie postt(p6w osi~gnit(tych w realizacji krajowych wartosci doce1owych 
efektywnosci energetycznej, zgodnie z czttsci~ 1 zal~cznika XIV.( ... )". 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE do dnia 30 kwietnia 
2014 r., a nastt(pnie co trzy lata, panstwa czlonkowskie przedkladaj~ krajowe 
plany dzialania na rzecz racjonalizacji zu:Zycia energii. ( ... )". 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 dyrektywy 2012/27/UE ,Komisja dokonuje 
oceny rocznych sprawozdan i krajowych p1an6w dzialania na rzecz 
racjonalizacji zu:Zycia energii, a takZe szacuje zakres, w jakim panstwa 
czlonkowskie poczynily postt(py w osi~ganiu krajowych wartosci doce1owych 
efektywnosci energetycznej wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a takZe we 
wdrazaniu dyrektywy. Komisja przesyla swoj~ ocentt Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. W oparciu o swoj~ oceny sprawozdail i krajowych 
plan6w dzialania na rzecz racjonalizacji zuZ)'cia energii Komisja moze 
wystosowae zalecenia skierowane do panstw czlonkowskich". 

Na mocy art. 54 rozporz~dzenia 201811999 uchylono art. 24 ust. 1 i 2 
oraz zal~cznik XIV do dyrektywy 2012/27/UE, z tym ze w mysl art. 59 
rozporz~dzenia 201811999 przepisy o uchyleniu art. 24 ust. 1 oraz zal~cznika 
XIV do dyrektywy 2012/27/UE maj~ bye stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r. 

3. Analiza przepisow projektu ustawy pod k~tem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

3.1.W odniesieniu do zawartych w art. 1 projektu ustawy propozycji 
zmian w art. 5-8 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. nale.zy wskazac, ze dotycz~ 
one przepis6w, kt6rych zgodnose z prawem UE zostala oceniona w opinii 
Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 stycznia 2019 r. 3 W opinii tej zwr6cono 
uwagy, iz celem dyrektywy 2009/72/WE jest realizacja calkowicie i skutecznie 
otwartego__oraz konkurencyjnego rynku wewn¥trznego ene_rgii elektcyczne1-na __ 
kt6rym wszyscy konsumenci mog~ swobodnie wybierae swoich dostawc6w, a 
wszyscy dostawcy mog~ swobodnie dostarczae swoje produkty odbiorcom. 
Jednoczesnie odnotowano, ze interwencja panstwa polegaj~ca na nalozeniu na 
przedsiybiorstwa energetyczne obowi~zk6w u.zytecznosci publicznej, w tym 
dotycz'!cych cen dostaw energii elektrycznej, musi spelniac przeslanki okreslone 
w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE. 

Przedlozone w projekcie zmiany w art. 5-8 ustawy z dnia 28 grudnia 
2018 r. zmierzaj~ m.in. do doprecyzowania zakresu podmiotowego oraz 
przedmiotowego tych przepis6w, niemniej jednak nie zmieniaj~ podstawowych 
zasad mechanizmu wprowadzonego na ich mocy, kt6ry bez w~tpienia ingeruje 
w funkcjonowanie rynku wewnytrznego energii elektrycznej. Z tego powodu 
aktualne pozostaje zastrzezenie, iz wprowadzane obowi~zki musz~ bye jasno 
okreslone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwarantowac 
wsp6lnotowym przedsiybiorstwom energetycznym r6wnosc dostypu do 
konsument6w krajowych, co wynika wprost z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE. 

W tym zakresie zasadne jest r6wniez uwzglydnienie orzecznictwa 
TSUE, kt6ry wypowiadal siy na temat interwencji panstwa w odniesieniu do 
ceny dostawy gazu ziemnego4

. TSUE wskazal m.in. na koniecznosc pogodzenia 
interesu, jaki maj'! pailstwa czlonkowskie w poslugiwaniu siy niekt6rymi 

3 Opinia MSZ z 3 stycznia 2019 r. o zgodnosci z prawem Unii Europejskiej autopoprawki i autopoprawki II do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt6rych innych ustaw, wyra.Zona przez 
ministra wlasciwego do spraw czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 
(DPUE.920.1844.2018/7/kr) (do druku nr 3112-A). 
4 TSUE rozstrzygal kwestie regulowane dyrektyw~ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 
lipca 2009 r. dotycz~c~ wsp6lnych zasad rynku wewnytrznego gazu ziemnego i uchylaj~q dyrektywy 
2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.8.2009, s. 94), kt6ra zawiera postanowienia analogiczne do dyrektywy 
2009/72/WE. 
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przedsi~biorcarni jako narz~dziarni prowadzenia polityki gospodarczej lub 
spolecznej, z interesern, jaki rna Unia w poszanowaniu regul konkurencji i 
zachowaniu jednosci wsp6lnego rynku 5 

• TSUE dopuscil rnozliwosc 
ksztaltowania przez przepisy krajowe poziornu cen dostawy gazu ziemnego 
poprzez okreslanie cen referencyjnych, pod warunkiern ze interwencja ta: 1) 
slu:Zy realizacji ogolnego interesu gospodarczego polegaj~cego na utrzyrnaniu 
cen dostawy gazu ziemnego do odbiorcow koncowych na rozs~dnyrn poziornie, 
zwa:lywszy na fakt, ze na pailstwach czlonkowskich ci~:Zyl obowi~zek godzenia 
ze sob~- przy uwzgl~dnieniu sytuacji sektora gazu ziemnego- celow w postaci 
liberalizacji oraz niezb~dnej ochrony odbiorcy koncowego, 2) ogranicza prawo 
do swobodnego ustalania cen dostawy gazu ziemnego jedynie w zakresie 
niezb~dnyrn do osi~gni~cia wskazanego celu lez~cego w ogolnyrn interesie 
gospodarczyrn, a w konsekwencji sil~ rzeczy tylko w ograniczonyrn okresie, 3) 
jest jasno okreslona, przejrzysta, pozbawiona cech dyskryrninacji i 
weryfikowalna oraz zapewnia unijnyrn przedsi<tbiorcorn gazowniczyrn rowny 

.dostyp do odbiorrow~~. -------- __ --- ------- -- ---------- --- ---
Z kolei w wyroku z dnia 10 wrzesnia 2015 r. w sprawie C-36/14, 

Komisja przeciwko Polsce, TSUE orzekl, iz poprzez stosowanie systemu 
interwencji panstwa w postaci nalozenia obowi¢u stosowania przez 
przedsi~biorstwa energetyczne cen dostaw gazu ziemnego zatwierdzanych przez 
Prezesa URE, kt6ry to obowi~zek nie jest ograniczony w czasie, w sytuacji gdy 
prawo krajowe nie zobowi~zuje organow adrninistracji do okresowego badania 
koniecznosci i zasad jego stosowania w sektorze gazowniczyrn z 
uwzgl~dnieniern stopnia rozwoju tego sektora, oraz ktory cechuje zastosowanie 
do nieograniczonego kr~gu beneficjentow lub odbiorcow bez rozro:Znienia 
pornictdzy odbiorcami oraz bez rozromienia sytuacji odbiorcow w ramach 
poszczeg6lnych ich kategorii, Polska uchybila zobowi~zaniorn, jakie ci~z~ na 
niej na rnocy art. 3 ust. 1 w zwi~zku z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/73/WE. 

Bior~c powyzsze pod uwag~, rnoma uznac, ze projekt ustawy 
w ornowionyrn zakresie wydaje si~ nie naruszac prawa UE, jednakZe 
jednoznaczne przes~dzenie tej kwestii - z uwagi na wysoko specjalistyczny 
charakter nowelizowanych przepisow wyrnagaloby przeprowadzenia 
dodatkowych analiz, kt6re wykraczaj~ poza rarny opinii prawnej. 

3.2. Projekt przewiduje udzielnie pornocy publicznej (w szczeg6lnosci 
projektowane art. 7 ust. 4a-4d oraz art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
2018 r.). Nie rna w~tpliwosci, ze jest to pornoc w rozurnieniu art. 107 TfUE
pochodzi od pailstwa (zob. projektowane art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 28 
grudnia 2018 r.), jest przyznawana przedsi~biorcorn (w szczeg6lnosci 
projektowane art. 7 ust. 4a-4d ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. ), rna charakter 
selektywny (w szczeg6lnosci projektowany art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 28 

5 Zob. wyrok TSUE z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie C-265/08, Federutility i in., pkt 60; por. tak:Ze wyrok 
TSUE z dnia 21 wrzesnia 1999 r. w sprawie C-67/96, Albany, pkt 103. 
6 Zob. wyrok TSUE z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie C-265/08, Federutility i in., pkt 47. 
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grudnia 2018 r.), w zwi~zku z czym grozi zakl6ceniem konkurencji. Tego typu 
dofinansowanie moze miec wplyw na wymiantt handlow~ mittdzy pailstwami 
czlonkowskimi. Jednoczesnie jednak projekt przes~dza, ze pomoc ta stanowic 
rna pomoc de minimis w rozumieniu rozporz~dzenia 1407/2013, rozporz~dzenia 
1408/2013 i rozporz'!dzenia 717/2014. Pomoc ta bttdzie zatem zgodna ze 
wsp6lnym rynkiem i zwolniona z obowi~zku zgloszenia Komisji Europejskiej w 
trybie art. 1 08 ust. 3 TfUE. 

3.3. Projekt ustawy przewiduje nalozenie na przedsittbiorstwa 
energetyczne wykonuj'!ce dzialalnosc gospodarcz'! w zakresie obrotu energi~ 
elektryczn'! obowi'!zku swiadczenia uslugi w og6lnym interesie gospodarczym, 
polegaj'!cej na obowi~zku utrzymania okreslonych w projekcie cen dla 
poszczeg6lnych grup odbiorc6w koilcowych (w szczeg6lnosci projektowane 
zmiany art. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r.). Prawo Unii Europejskiej co do 
zasady dopuszcza tego typu obowi'!zki swiadczenia uslugi w og6lnym 
charakterze gospodarczym (zob. art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE). Projekt, 
w zwi~zku z nalozonymi obowi'!zkami, przewiduje r6wniez przyznanie 
obci'!.Zonym przedsittbiorcom odpowiedniej rekompensaty (w szczeg6lnosci 
projektowane zmiany art. 7 ust. 1 i dodawany art. 7 ust. 1 b ustawy z dnia 28 
grudnia 2018 r.). Rekompensata taka podlega ocenie z punktu widzenia 
zgodnosci z art. 107 TfUE7• W tym celu co do zasady powinna zostac zgloszona 
Komisji Europejskiej w trybie art. 108 ust. 3 TfUE. 

3.4. Projekt ustawy przewiduje udzielenie przedsittbiorstwom 
energetycznym wykonuj~cym dzialalnosc gospodarcz'! w zakresie obrotu 
energi~ elektryczn~ pomocy publicznej przeznaczonej na pokrycie r6znicy cen 
nabycia i sprzeda:ly energii, w zwi'!zku z koniecznosci'! stosowania ustawowo 
okreslonych cen sprzeda:ly odbiorcom koilcowym. Projektowany program 
pomocy nie spelnia wszystkich warunk6w okreslonych w decyzji 2012/21/UE, 
w szczeg6lnosci nie mo:lna ustalic kwoty przyznawanej pomocy. Ze wzglttdu na 
skomplikowany technicznie spos6b okreslania rekompensaty nie mo.zna w 
niniejszej opinii ustalic, czy spelniony jest wym6g pokrycia koszt6w netto z 
uwzglttdnieniem rozs'!dnego zysku. Przewidywana pomoc nie odnosi sitt tez do 
decyzji 2012/21/UE. W zwi'!zku z tym decyzja ta nie bttdzie miala zastosowania 
do projektowanego programu pomocy. Oznacza to, ze projektowany program 
pomocy nie jest zwolniony, na podstawie decyzji 2012/21/UE, z obowi'!zku 
notyfikacji Komisji Europejskiej. 

3.5. Na podstawie projektu ustawy nie mo:lna jednoznacznie ustalic, czy 
spelniony zostanie warunek wielkosci pomocy ( 500 000 EUR w okresie 
dowolnych trzech lat budzetowych dla jednego przedsittbiorstwa - art. 2 ust. 2 i 

7 Zob. wyrok TSUE z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie C-706117, AB ,Achema", AB ,Or/en Lietuva", AB 
,Lifosa" przeciwko Valstybine kainlf ir energetikos kontroles komisja (VKEKK). 
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ust. 5 rozporz~dzenia 360/2012). Nie mo:lna wobec tego ustalic, czy 
rozporz~dzenie 360/2012 znajdzie zastosowanie. Nie mo:lna r6wniez ustalic, czy 
przewidziana w projekcie ustawy rekompensata bt(dzie wyplacana takZe 
przedsit(biorstwom w trudnej sytuacji, do kt6rych rozporz~dzenie me rna 
zastosowania (art. 1 ust. 2 lith rozporz~dzenia 360/2012). 

3.6. Zgodnie z projektem ustawy nalezy uznac, ze przedsit(biorstwa 
energetyczne wykonuj~ce dzialalnose gospodarcz~ w zakresie obrotu energi~ 
elektryczn~, kt6re bt(d~ musialy przestrzegae okreslonych w projekcie cen 
energii dla odbiorc6w koncowych oraz wyst~pi~ o rekompensatt( finansow~ z 
tego tytulu, bt(d~ co do zasady objt(te zakresem dyrektywy 20061111/WE. 

Na podstawie posiadanych informacji nie mo:lna ustalic, czy bt(dzie 
mialo zastosowanie kt6res z wyl~czen stosowania dyrektywy przewidziane w 
art. 5 dyrektywy 2006/111/WE. Czt(se z wyl~czen na pewno nie znajdzie 
zastosowania, np. wyl~czenie, o kt6rym mowa w art. 5 ust. 2 lit. c dyrektywy 
2006/111/WE, gdyz powierzenie obowi~zku swiadczenia uslugi w og6lnym 
interesie gospodarczym nastt(puje w drodze ustawowej, a nie w drodze 
zam6wienia publicznego (otwarta, przejrzysta i niedyskryminacyjna procedura). 

W konsekwencji nalezy uznae, ze przedsit(biorstwa energetyczne 
wykonuj~ce dzialalnosc gospodarcz~ w zakresie obrotu energi~ elektryczn~ 
powinny bye zobowi~zane do prowadzenia przewidzianej w dyrektywie 
ksit(gowosci. 

3.7. Przedstawiona w art. 2 projektu ustawy propozycja uchylenia 
rozdzialu 2 (art. 4 i art. 5) oraz art. 8 ust. 9 i 10 ustawy o efektywnosci 
energetycznej powinna bye oceniona pod k~tem zgodnosci z dyrektyw~ 
2012/27/UE, poniewaz dotyczy ona przepis6w wdrazaj~cych postanowienia tej 
dyrektywy do polskiego systemu prawa. 

Art. 4 ust. 1 ustawy o efektywnosci energetycznej stanowi, ze minister 
wlasciwy do spraw energii co 3 lata opracowuje krajowy plan dzialan dotycz~cy 
efektywnosci energetycznej. Zgodnie z art. 5 ustawy o efektywnosci 
energetycznej plan ten jest przyjmowany w drodze uchwaly przez Radt( 
Ministr6w oraz przekazywany Komisji Europejskiej. W zwi~zku z tym, ze art. 
24 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE, bt(d~cy podstaw~ nalozenia na panstwa 
czlonkowskie obowi~zku przedkladania co 3 lata krajowych plan6w, zostal 
uchylony, propozycjt( uchylenia rozdzialu 2 ustawy o efektywnosci 
energetycznej mo:lna uznae za niesprzeczn~ z prawem UE, z zastrzezeniem, ze 
w trakcie prac legislacyjnych nad opiniowanym projektem nalezaloby 
przeanalizowae, czy uchylenie tych przepis6w w zakladanym terminie nie 
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wywola wq.tpliwosci co do statusu krajowego planu przyjytego przez Rady 
Ministr6w na mocy uchylanych przepis6w8• 

Art. 8 ust. 9 ustawy o efektywnosci energetycznej stanowi, ze minister 
wlasciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje ministrowi wlasciwemu do 
spraw energii, do dnia 31 marca ka:ldego roku, informacje wynikajq.ce ze 
sprawozdan, o kt6rych mowa w ust. 8, o uzyskanych przez organy wladzy 
publicznej oszczydnosciach energii pierwotnej w budynkach uZytkowanych 
przez te organy i nalezq.cych do Skarbu Panstwa. Zgodnie z art. 8 ust. 10 tej 
ustawy minister wlasciwy do spraw energii przekazuje Komisji Europejskiej 
informacje, o kt6rych mowa w ust. 9, oraz sprawozdanie z postypu w dq.zeniu do 
osiq.gniycia krajowego celu w zakresie efektywnosci energetycznej 
wymienionego w art. 4 ust. 2 pkt 2, do dnia 30 kwietnia kazdego roku. 

Trzeba zauwa:lyc, ze uchylenie art. 24 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE, 
nakladajq.cego na panstwa czlonkowskie obowiq.zek skladania do dnia 30 
kwietnia kameg<:>-nr-Oku spr-a-wozdania w-----spr-awie -_postyp6w t>siq.gniweh ~w-
realizacji krajowych wartosci doce1owych efektywnosci energetycznej, rna 
nastq.pic z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tego powodu propozycja uchylenia (z 
dniem nastypujq.cym po dniu ogloszenia projektowanej ustawy) art. 8 ust. 10 
ustawy o efektywnosci energetycznej, w kt6rym jest mowa o sprawozdania z 
postypu w dq.zeniu do osiq.gniycia krajowego celu w zakresie efektywnosci 
energetycznej, jest niezgodna z prawem UE. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy jest objyty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy przewiduje udzielanie pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 
TfUE. W zakresie, w jakim projekt ustawy przewiduje udzielanie pomocy de 
minimis jest on zgodny z prawem Unii Europejskiej, a planowana pomoc nie 
wymaga zgloszenia Komisji Europejskiej. W zakresie, w jakim przewiduje 
udzielanie pomocy panstwa w formie rekompensaty z tytulu swiadczenia uslugi 
w og6lnym interesie gospodarczym projekt ustawy moze zostac uznany za 
projekt przewidujq.cy udzielenie pomocy panstwa w rozumieniu prawa UE. 
Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postypowaniu 

8 Krajowy Plan Dzialan dotyc.z<!CY efektywnosci energetycznej dla Polski zostal przyj~ty 23 stycznia 
2018 r. w drodze uchwaly Rady Ministr6w (https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje
rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-krajowego-planu-dzialan-dotyczacego.html). 
Potencja1ne w~tp1iwosci interpretacyjne mog~ wi~zac si~ z § 32 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej 
(zal~cznik do rozpor.z<!dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,Zasad 
techniki prawodawczej", Dz. U. z 2016 r. poz. 283; dalej jako ,ZTP"). Przepis ten stanowi, ze jezeli 
uchyla si~ ustaw~, na podstawie kt6rej wydano akt wykonawczy, a1bo uchyla si~ przepis ustawy 
upowazniaj~cy do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje si~, ze taki akt wykonawczy traci moe 
obowi~zuj~c~ odpowiednio z dniem wejscia w zycie ustawy uchylaj~cej albo z dniem wejscia w zycie 
przepisu uchylaj~cego upowamienie do wydania tego aktu. Na mocy § 149 ZTP wskazane 
postanowienie stosuje si~ takze do uchwal Rady Ministr6w. 
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w sprawach dotycz~cych pomocy publicznej Marszalek Sejmu powmten 
wyst~pic do Prezesa Urzcrdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w z wnioskiem 
o wydanie opinii o tym projekcie. 

Przedstawiona wart. 2 projektu ustawy propozycja uchylenia art. 8 ust. 
10 ustawy o efektywnosci energetycznej jest niezgodna z art. 24 ust. 1 
dyrektywy 2012/27/UE w zwi~zku z art. 54 i art. 59 rozporz~dzenia 2018/1999, 
zakresie, w jakim przewiduje, ze przepis uchylaj~cy wejdzie w Z:ycie przed 
1 stycznia 2021 r. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

_/,.L~wJ.{· 
Przemyslaw Sobolewski 
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KANCELARII HJMU 

Warszawa, 10 czerwca 2019 r. 

Pan 
~arek Kuchcinski 
~arszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy zmieniaj~cej ustaw~ o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt6rych innych ustaw, ustaw~ o 

efektywnosci energetycznej oraz ustaw~ o biokomponentach i biopaliwach 
cieklych (przedstawiciel wnioskodawc6w: posel Maciej Malecki) jest 

projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
95a regulaminu Sejmu 

Projektodawcy proponuj~ znowelizowanie ustawy z dnia 28 grudnia 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niekt6rych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 2538, ze zm.; dalej jako ,ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r."). 
Zmiany proponowane do tej ustawy dotycz~ m.in. zasad, wedlug kt6rych 
przedsictbiorstwo energetyczne wykonuj~ce dzialalnosc gospodarcz~ w zakresie 
obrotu energi~ elektryczn~ okresla na 2019 r. ceny i stawki oplat za energict 
elektryczn~ dla odbiorcy koncowego, w tym okreslenia listy odbiorc6w 
koncowych, w stosunku do kt6rych obowi~zek przedsictbiorstw obrotu obejmuje 
caly rok 2019 oraz nalozenia na tych odbiorc6w obowi~zku zlozenia 
przedsictbiorstwu energetycznemu oswiadczenia, kt6rego wz6r okresla zal~cznik 
nr 1 do ustawy (projektowane art. 5 ust. 1-1e ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r.). 
Z tymi zmianami l~cz~ sict zmiany dotycz~ce art. 6 i art. 7 ust. 1 b ustawy z dnia 
28 grudnia 2018 r. Proponuje sict takZe dodac w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 
r. art. 6a, kt6ry naklada na przedsictbiorstwa obrotu obowi~zek ponownego 
wystawienia faktury za energict elektryczn~. Zmiany art. 7 ustawy z dnia 28 
grudnia 2018 r. obejmuj~ modyfikacjct sposobu okreslania kwoty r6znicy ceny 
dla odbiorcy koncowego kupuj~cego energict elektryczn~ na wlasne potrzeby 
z pominictciem przedsictbiorstw (ust. 1 ), mozliwosc zwracania sict przez 
przedsictbiorstwo energetyczne wykonuj~ce dzialalnosc gospodarcz~ w zakresie 
obrotu energi~ elektryczn~ do zarz~dcy rozliczen cen z wnioskiem o wyplatct 
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rekompensaty finansowej (ust. 1 b, ust. 2 i ust. 3) oraz wprowadzenie mozliwosci 
ubiegania siy 0 dofinansowanie w ramach pomocy de minimis dla srednich 
i du:lych przedsiybiorstw (ust. 4a-4d). Dodawane art. 7a i art.7b ustawy z dnia 
28 grudnia 2018 r. okreslaj~ procedury skladania przez przedsiybiorstwo 
energetyczne wykonuj~ce dzialalnose gospodarcz(} w zakresie obrotu energi(} 
elektryczn(} do Prezesa URE wniosku o okreslenie indywidualnych pozostalych 
koszt6w jednostkowych, o kt6rych mowa wart. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c tej ustawy, 
dla okreslonych grup odbiorc6w koncowych. Z tymi propozycjami l~cz~ siy 
zmiany odno~Z(}Ce siy do art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r., kt6re ponadto 
zawieraj~ propozycjy dodania ust. 11 maj(}cego na celu rozwianie w~tpliwosci 
zwi~zanych z brakiem obowi~zku obci(}Zania podatkiem VAT kwot 
wyplacanych z Funduszu Wyplaty R6:lnicy Cen. Zmiany w art. 9 ustawy z dnia 
28 grudnia 2018 r. dotycz~ doprecyzowania przepis6w w zakresie korekt 
otrzymywanych wyplat z Funduszu Wyplaty R6znicy Ceny. Zmiany 
zaproponowane w odniesieniu do art. 10-18 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. 
m1iefzaj(} d&uwzglctdnienia--lffinsekwencji-wyzej prz-edstawionyeh zmian-~--- --
doprecyzowania rozwi(}Zan budz(}cych W(}tp1iwosci interpretacyjne. 

W art. 2 projektu zawarto propozycje zmian w ustawie z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545 i 1 030) 
polegaj(}ce na uchyleniu rozdzialu 2 oraz art. 8 ust. 9 i 10, a takZe zmianie art. 55 
ust. 1. 

W art. 3 projektu zawarto propozycje zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cieklych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 
ze zm.; dalej jako ,ustawa o biokomponentach i biopa1iwach cieklych"). Celem 
tych zmian jest wprowadzenie mozliwosci przeznaczania srodk6w Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu na wsparcie zakupu nowych pojazd6w kategorii 
M 1, wykorzystuj(}cych do napydu energiy elektryczn~ wytworzon~ z wodoru 
w zainstalowanych w nim ogniwach pa1iwowych lub wykorzystuj(}cych do 
napydu wyl(}cznie energiy elektryczn(}, przez osoby fizyczne niewykonuj(}ce 
dzialalnosci gospodarczej (art. 28ze ust. 1 i art. 28zf ust. 2 ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach cieklych). Wsparcie dla tych os6b rna bye 
udzielane na wniosek, nab6r wniosk6w rna bye prowadzony w trybie ci(}glym 
do czasu wyczerpania srodk6w finansowych przeznaczonych na wsparcie 
w danym roku, a minister wlasciwy do spraw energii w porozumieniu 
z ministrem wlasciwym do spraw finans6w publicznych okresli, w drodze 
rozporz(}dzenia, szczeg6lowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia, w tym 
wysokose wsparcia (art. 28zga ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
cieklych). 

Projekt nie zawiera przepis6w maj(}cych na ce1u wykonanie prawa UE. 
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Poselski projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonuj'lcej prawo 
UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/, ~~~~,{· 
Przemyslaw Sobolewski 
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