29, grudnia 2016 r.

Nowe ograniczenia prawne w dostępności do produktów Aspen
Szanowni Państwo,
W związku z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne, która – z początkiem września 2016 r. –
wprowadziła nowe zasady koncesjonowania na rynku paliw, a także mając na względzie nowe przepisy
wykonawcze do wspomnianej ustawy, pragniemy poinformować, że – począwszy od dnia 16 grudnia 2016
r. – obrót paliwami ASPEN 2 i ASPEN 4 wymaga zasadniczo uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi
("koncesja OPC"), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE").
Do chwili obecnej, spółka Lantmännen Aspen AB (i jej polski oddział) prowadziły na terenie Polski obrót
wspomnianymi wyżej benzynami alkilowanymi w oparciu o wydane przez Prezesa URE stanowisko,
zgodnie z którym, obrót ten nie stanowił działalności koncesjonowanej. Niemniej, sytuacja ta uległa
zmianie w związku z nowo wprowadzonymi przepisami, o których mowa powyżej.
Aktualne otoczenie regulacyjne w oczywisty sposób wpłynie na obrót benzynami alikilowanymi ASPEN, w
tym na ich dystrybucję przez podmioty, z którymi mamy przyjemność współpracować w Polsce. W nowym
stanie prawnym, zabroniony jest bowiem obrót naszymi paliwami bez uprzedniego uzyskania koncesji
OPC.
Mamy świadomość, iż proces uzyskania wyżej wspomnianej koncesji jest procesem dość czasochłonnym,
relatywnie skomplikowanym i wiążącym się z dodatkowymi kosztami po Państwa stronie. Niemniej
jednak, dla Państwa dobra, zdecydowanie odradzamy dalszą sprzedaż naszych paliw ASPEN,
przynajmniej do momentu ewentualnego uzyskania koncesji OPC. Naruszenie nowo obowiązujących
reguł koncesyjnych grozi karą administracyjną w wysokości do 5.000.000 (pięć milionów) zł. Nowe
przepisy przewidują nadto odpowiedzialność karną dla osób prowadzących działalność podlegającą
koncesjonowaniu bez wymaganej koncesji.
Niniejsze pismo ma na celu poinformować Państwa o nowych regulacjach prawnych (na wypadek, gdyby
nie byli Państwo jeszcze ich świadomi), lecz również, a może wręcz przede wszystkim, uchronić Państwa
przed poważnymi konsekwencjami naruszenia nowych zasad koncesjonowania obrotu paliwami ciekłymi.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie nowych reguł koncesyjnych.
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Jednocześnie informujemy, że ustawodawca przewidział miesięczny termin na dostosowanie się do
nowych wymogów. W rezultacie, do dnia 16 stycznia 2017 r. mają Państwo czas na ewentualne złożenie
do Prezesa URE wniosku o udzielenie koncesji OPC.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż w aktualnym stanie rzeczy spółka Lantmännen Aspen AB podjęła
decyzję o bezzwłocznym zaprzestaniu swej działalności (związanej z benzynami ASPEN 2 i ASPEN 4) w
Polsce, przynajmniej na czas, kiedy obrót benzynami alkilowanymi ASPEN wymagać będzie koncesji.
Oznacza to, że Spółka nie zamierza prowadzić dalszych dostaw paliw ASPEN do ich sprzedawców
(dystrybutorów), w tym również do Państwa
Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie powyższych kwestii, zachęcamy do kontaktu pod
adresem e-mail: aspen.distributor@lantmannen.com
Z poważaniem,

Martin Starzmann
Dyrektor Sprzedaży Regionalnej (Polska)
Lantmännen Aspen AB
Iberovägen 2
SE-438 54 Hindås, Sweden
Web: www.aspen.se
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