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Nowelizacja ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów
energochłonnych
Na początku października br. Ministerstwo Rozwoju

W legislacji europejskiej dużą wagę kładzie się również na
konieczność utrzymania konkurencji na rynku wewnętrzo zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów
nym i kreowanie zachęt do dekarbonizacji przemysłu.
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Dotychczas stosowana referencyjna produkcja i zużycie
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(Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa
w kontekście systemu handlu przydziałami do emisji gazów
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Ocena skutków regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy
o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, wersja z 29 września 2021 r.
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