
Druk nr 125-A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSK.IEJ 
VIII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI DO SPRA W ENERGII I SKARBU PAŃSTWA 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o efektywności energetycznej (druk nr 120) 

Sejm na 6. posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r.- zgodnie z art. 47 ust. l regulaminu 

Sejmu -skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 125 do Komisji do Spraw 

Energii i Skarbu Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 21 grudnia 2015 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

l) w art. l przed pkt l dodać nowy pkt w brzmieniu: 

" ... ) w art. 3 w pkt 14 kropkę zastępuję się średnikiem oraz dodaje się pkt 15 w 
brzmieniu: 

"15) przywóz - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu 
ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w 
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym."; 

-KPPiS 

Uwaga: poprawkę nr l należy głosować łącznie z poprawką nr 2 

2) w art. l przed pkt l dodać nowy pkt w brzmieniu: 

" ... )wart. 12: 

-przyjąć 

a) w ust. l pkt l w lit. b dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. c w brzmieniu: 
"c) kwoty transakcji zakupu gazu ziemnego, zrealizowanego za dany rok, w 

którym obowiązek jest realizowany, w przypadku odbiorcy końcowego 
przywożącego gaz ziemny w celu zużycia go na własne potrzeby"; 



b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w 
brzmieniu: 

"4) odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonujący przywozu gazu ziemnego, w odniesieniu do 
transakcji zakupu gazu ziemnego w celu zużycia go na własne potrzeby."; 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

-KP PiS 

"4a. Kwotę transakcji, o której mowa w ust. l pkt l lit. c, pomniejsza się o: 

l) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na 
potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wyjątkiem 
zużycia tego gazu przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których 
mowa w ust. 3, 

2) kwotę transakcji zakupu gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele 
nieenergetyczne. ". ". 

-przyjąć 

3) art. 3 nadać brzmienie: 

"Art. 3. Na potrzeby obliczenia ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa 
efektywności energetycznej, które są obowiązane uzyskać i przedstawić do 
umorzenia podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. l, 
ustala się wskaźnik procentowy za rok 2016 w wysokości l ,5 %. ". 

-KPPiS 

-przyjąć 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

/-/Maciej Małecki /-/Marek Suski 


