Ceny prądu zamrożone
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Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy ws. zamrożenia cen energii na poziomie z 2018 r. Zmiany są
konieczne, bo Komisja Europejska miała wątpliwości m.in. co do zmniejszenia w nowych przepisach roli Urzędu Regulacji
Energetyki. Mają być gotowe do końca marca.
– Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami rządu, w 2019 r. ceny prądu nie wzrosną – podkreśla Krzysztof Tchórzewski, minister
energii.
Jak poinformował resort energii, minister Tchórzewski spotkał się 28 stycznia z komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Arias
Cañete i przedstawił mu motywy wprowadzenia mechanizmu stabilizacji detalicznych cen prądu w Polsce. Uzyskał zapewnienie KE
o wsparciu dla Polski w celu osiągnięcia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.
KE zwróciła uwagę na potrzebę zagwarantowania pełnej niezależności regulatora, czyli URE, z którą również zgadza się strona
polska. Komisja pytała też o szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń między firmami i Funduszem Wypłaty Różnicy Cen.
„Stanowisko to znajdzie odzwierciedlenie w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy. Rozmowy nt. polskiego mechanizmu
prowadzone są na poziomie politycznym i eksperckim celem wypracowania wspólnego stanowiska polskiego Ministerstwa Energii i
Komisji Europejskiej. Pozwoli to na ustabilizowanie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym poszanowaniu prawa
europejskiego w zakresie wspólnego rynku energii elektrycznej” - podkreśla resort energii w oficjalnym komunikacie.
Zmiany wynikające z konsultacji z KE mają być wprowadzone do końca marca. Ministerstwo podkreśla, że dotyczyć będą kwestii
technicznych i nie wpłyną na wysokość rachunku dla odbiorców końcowych.
Obowiązująca od 1 stycznia ustawa zamrażająca ceny prądu zakłada obniżenie akcyzy na energię z 20 do 5 zł/MWh, obniżenie
opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc. i ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i
dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z końca 2018 r. oraz cen energii na poziomie nie wyższym niż poziom z
dnia 30 czerwca 2018 r.
Przedsiębiorstwa, które mogą ponieść stratę, otrzymają rekompensatę z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
Resort energii zapewnia, że rozwiązania te nie są pomocą publiczną, bo oddziałują na wszystkie podmioty na rynku energii
elektrycznej, natomiast pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów.
Rozmowy z KE opóźniają wprowadzenie rozporządzeń do ustawy, których oczekują spółki energetyczne, sprzedające prąd. Nie
wiedzą, jakie faktury wystawić klientom.

