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1 stycznia weszła w życie ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ‒ Prezes
URE  został  zobowiązany  do  sporządzania  zbiorczego  kwartalnego  raportu
kontrolnego,  dotyczącego  krajowego  rynku  biokomponentów,  paliw  ciekłych
i  biopaliw  ciekłych  i  przekazywania  go  ministrom  właściwym  do  spraw:  finansów
publicznych,  gospodarki,  rynków  rolnych  oraz  środowiska.

12 stycznia nastąpiła zmiana ustawy – Prawo energetyczne implementująca tzw.
dyrektywę kogeneracyjną, tj. dyrektywę 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie
na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającą Dyrektywę
92/42/EWG. Poszerzyła ona zadania Prezesa URE o obowiązki związane
z wydawaniem i umarzaniem świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej w kogeneracji.

Powyższa nowelizacja wprowadziła również obowiązek uzyskania koncesji przez
wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność polegającą na
wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji.

7 kwietnia weszła w życie ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ‒ do zadań
Prezesa URE włączono obowiązki związane m.in. z weryfikowaniem informacji o
wielkościach obowiązkowych zapasów paliw gazowych przedstawianych przez
przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym z
zagranicą lub podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy oraz
zatwierdzanie planów ograniczeń.

W czerwcu Prezes URE wyznaczył operatorów systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych i gazowych (unbundling OSD).

Powołano spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Energa
S.A. i Enea S.A. (szczegółowy wykaz spółek, które weszły w skład nowoutworzonych
podmiotów podany jest na str. 10 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2007
r.).

W połowie roku funkcję Prezesa URE przestał pełnić Leszek Juchniewicz. Jego
następcą został Adam Szafrański (funkcję tę pełnił od 1 sierpnia do 13 listopada),
którego następnie zastąpił Mariusz Swora.
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Od 1 lipca wszyscy odbiorcy mogli zacząć korzystać z prawa wyboru sprzedawcy
energii elektrycznej lub gazu (tzw. zasada TPA, która oznacza możliwość korzystania
z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od
niego energii elektrycznej lub gazu).

Od 1 lipca obowiązek sprzedaży energii elektrycznej dotyczył wyłącznie odbiorców
w gospodarstwach domowych; podmiotem zobowiązanym do tej sprzedaży został
sprzedawca z urzędu czyli przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na
obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucja)
odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym
z prawa wyboru sprzedawcy.

4 sierpnia weszła w życie ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych
sprzedaży mocy i energii elektrycznej, która nałożyła na Prezesa URE nowe zadania
m.in. kalkulowanie stawki opłaty przejściowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 tej
ustawy oraz ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, zaktualizowanej na dany
rok kwoty kosztów osieroconych, a także wysokości korekty rocznej kosztów
osieroconych dla uprawnionych wytwórców.
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