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Elektroenergetyka

„Trójpak” dla energetyki
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Branża nie chce doraźnych rozwiązań, tylko systemowych.
Na posiedzeniu Sejmu 20-22 lutego ma być głosowany tzw. mały trójpak, czyli nowelizacja prawa
energetycznego. Wczoraj zajmowała się nim sejmowa podkomisja. Zdaniem ekspertów „mały
trójpak" to środek zastępczy, który ewentualnie pozwoli uniknąć unijnych kar, ale oddali w czasie
procedowanie przygotowywanego od lat pakietu ustaw energetycznych. Ten tzw. duży trójpak
obejmuje zmiany w prawie enrgetycznym, ustawie prawo gazowe oraz ustawie o odnawialnych
źródłach energii (OZE).
To brak tej ostatniej doskwiera inwestorom najbardziej. Na tyle, że np. firmy zajmujące się morską
energetyką wiatrową postanowiły napisać własny program dla tego sektora. Jak ustaliła „Rz", jego
zarys może być gotowy już pod koniec tego miesiąca.
– W nastepnym tygodniu „małym trójpakiem" zajmie się sejmowa komisja gospodarki - powiedział
„Rz" poseł Andrzej Czerwiński, szef parlamentarnego zespołu ds. energetyki i zastępca
przewodniczącego komisji. - Jest kilka punktów spornych, np. dotyczących inteligentnych sieci, ale
do posiedzenia resorty gospodarki, finansów i skarbu mają ustalić wspólne stanowisko - dodaje.
– Pomysł wprowadzenia przepisów wymaganych przez dyrektywy unijne kolejną nowelizacją
prawa energetycznego jest wyrazem totalnej bezradności rządu i parlamentu w podejmowaniu
decyzji dotyczących energetyki - mówi „Rz" Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki
Zrównoważonej. - Jest wielce prawdopodobne, że po przyjęciu „małego trójpaku" zabraknie energii
do prac nad dużym - dodaje.
Jeśli Polska nie dostosuje prawa do wymogów UE, ta może nam naliczyć kary 80-90 tys. euro
dziennie - i to wstecznie od 2011 r.
– Resort gospodarki zapewnia, że „mały trójpak" nie opóźni dużego, bo zapisy z niego byłyby
wtedy bezsensowne - przekonuje Czerwiński. - „Duży trójpak" powinien być gotowy w drugiej
połowie roku - zapewnia. I dodaje, że duży jest konieczny, bo mały może UE nie wystarczyć.
Co oznacza brak „dużego trójpaku"? Francuski EDF zrezygnował z budowy bloku w Elektrowni
Rybnik za ok. 6 mld zł. Mógłby wznowić inwestycję, gdyby zapadły korzystne decyzje na poziomie
UE i rządu. Koncern planował blok węglowy z możliwością współspalania biomasy, co pozwalałoby
na uzyskanie wsparcia dla OZE. - Nowoczesna instalacja o wysokiej sprawności i pozwalająca na
obniżenie emisji CO2, powinna móc korzystać z zachęt. Sprawa polityki energetycznej leży jednak
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w gestii kraju - wyjaśniał Gerard Roth, wiceprezes EDF ds. Europy Kontynentalnej.
Zmiany wpłyną na opłacalność oddanego w 2012 r. bloku na biomasę w Elektrowni Połaniec (GDF
Suez). Bizneplan zakładał wsparcie dla OZE bez zmian, a rząd chce ograniczenia dopłat do
współspalania. Nowe prawo ważne jest też dla Energi, która ma trafić na GPW do połowy 2013 r.,
a brak rozstrzygnięć utrudnia jej wycenę.
Mały trójpak mógłby doraźnie pomóc OZE w przypadku uwzględnienia odrzuconych poprawek
Koalicji Klimatycznej. W tym kształcie nie przynosi on zmian dla małych i średnich firm, które są
motorem rozwoju zielonej gospodarki, a utwierdza blokadę ich rozwoju. Wiele mniejszych firm
może zniknąć z rynku bez doczekania ustawy o OZE, co doprowadzi do monopolizacji
tradycyjnego systemu energetycznego - mówi „Rz" Grzegorz Wiśniewski, szef Związku
Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. —Justyna Piszczatowska
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
k.baca@rp.pl
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© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji)
włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody PRESSPUBLICA Sp. z o.o. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody
PRESSPUBLICA Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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