W imieniu przedsiębiorstw, zrzeszonych w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego, zrzeszającej główne podmioty sektora paliwowego, uprzejmie dziękuję
za uruchomienie na stronie Urzędu Regulacji Energetyki dodatkowego wykazu
przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
tylko w zakresie gazu płynnego LPG, więc nie wymagającego złożenia zabezpieczenia
majątkowego w wysokości 10 mln PLN.
Ten nowy, publicznie dostępny, wykaz wraz z dotychczasową bazą koncesjonariuszy URE
oraz wykazem podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności polegającej na
obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi i
wniosku koncesyjnego złożonego w terminie do 22 września 2014 roku jest efektywnym
narzędziem pozwalającym dodatkowo weryfikować podmioty funkcjonujące na rynku
paliw ciekłych w Polsce pod kątem wypełniania przez nie wymagań publicznoprawnych.
Równocześnie POPIHN, jako organizacja promująca transparentne zasady prowadzenia
działalności gospodarczej na rynku paliw ciekłych, bazujące między innymi na
maksymalnie szerokim dostępie do informacji publicznej ze strony organów administracji
publicznej, zwraca się do Pana Prezesa z prośbą o dalsze rozszerzanie informacji
o koncesjonariuszach sektora paliw ciekłych w Polsce, publikowanych na stronie
internetowej URE, w tym rozpoczęcie stałej publikacji:
a) Wykazu podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych tylko
w zakresie gazu płynnego LPG, więc nie wymagających zabezpieczenia majątkowego
w wysokości 10 MLN (w formie odrębnego wykazu lub poprzez rozszerzenie wykazu
dla koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie LPG);
b) Wykazu podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego
w zakresie benzyn silnikowych, olejów napędowych oraz BIO 100 w Polsce.

Wyrażamy przekonanie, że wskazane powyżej informacje przyczynią się do wdrażania na
krajowym rynku nowoczesnych standardów prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie paliw ciekłych opartych o wzajemne zaufanie podmiotów gospodarczych
i stałego dialogu z organami administracji publicznej.
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