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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r.
Druk nr 765 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 4 grudnia 2014 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3-6 i 8.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Marek Ziółkowski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2.

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w lit. a po wyrazie „kamiennym” dodaje się
wyrazy „, jeżeli roczna wartość obrotu tym węglem przekracza
równowartość 1.200.000 euro”;

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w lit. a po wyrazie „kamiennym” dodaje się
wyrazy „, jeżeli roczna wartość obrotu tym węglem przekracza

Poprawka sen.
J. Michalskiego
poparta przez
komisję

Poprawka sen.
S. Iwana

równowartość 250.000 euro”;

3)

w art. 1 w pkt 2 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 3b”
zastępuje się wyrazami „ust. 3b–3e” oraz po ust. 3b dodaje się ust. 3c–
3e w brzmieniu:
„3c. Do nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy
wewnątrzwspólnotowej

stosuje

się

przepisy dotyczące

uzyskania koncesji na obrót węglem kamiennym, o której
mowa w ust. 1 pkt 4.
3d. Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe rozumie się
przemieszczanie węgla kamiennego z terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej,

w

rozumieniu

przepisów

o podatku akcyzowym.
3e. Przez dostawę wewnątrzwspólnotową rozumie się
przemieszczanie

węgla

kamiennego

z

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa

Poprawka sen.
S. Iwana
poparta przez
komisję
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członkowskiego Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym.”;

4)

w art. 1 w pkt 4:
a) w lit. a, w ust. 1a po wyrazie „kamiennym,” dodaje się wyrazy
„w tym obrót węglem kamiennym z zagranicą,”,

Poprawka sen.
S. Iwana
poparta przez
komisję

b) w lit. b, w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „kamiennym” dodaje się wyrazy
„, w tym obrót węglem kamiennym z zagranicą”;

5)

w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3 w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy
„, a także kosztów regulacji”;

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawek nr 7 i 10.

6)

w art. 1:
a) w pkt 5 w lit. b, w ust. 1d pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wskazanie rodzaju węgla kamiennego, o którym mowa
w art. 38e ust. 1, oraz prognozowaną wielkość obrotu
tym węglem na okres co najmniej 2 lat.”,
b) w pkt 10, w art. 38e w ust. 1:
– w pkt 1 wyrazy „w przypadku przywozu węgla koksującego”
zastępuje się wyrazami

„jeżeli przedmiotem tego obrotu jest

węgiel koksujący”,
– w pkt 2 i 3 wyrazy „w przypadku przywozu węgla
energetycznego zawierającego” zastępuje się wyrazami „jeżeli
przedmiotem tego obrotu jest węgiel energetyczny zawierający”;

Poprawka sen.
S. Iwana
poparta przez
komisję
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Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

7)

Poprawka
KGN

w art. 1:
a) w pkt 5 w lit. b, w ust. 1d pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wskazanie

rodzaju

węgla

kamiennego

będącego

przedmiotem obrotu, o którym mowa w art. 38e ust. 1,
oraz prognozowaną wielkość obrotu na okres co
najmniej 2 lat.”,
b) w pkt 10, w art. 38e w ust. 1:
– w pkt 1 wyrazy „przywozu węgla koksującego” zastępuje się
wyrazami „obrotu węglem koksującym”,
– w pkt 2 i 3 wyrazy „przywozu węgla energetycznego
zawierającego” zastępuje się wyrazami

„obrotu węglem

energetycznym zawierającym”;

8)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 1f wyraz „zobowiązany” zastępuje się
wyrazem „obowiązany”;

9)

w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt … w brzmieniu:

Poprawka
mniejszości KGN

„…) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. 1. Prezes URE przed udzieleniem koncesji na
obrót węglem kamiennym z zagranicą występuje o opinię do
Generalnego

Inspektora

Informacji

Poprawka
KGN
poparta przez
komisję

Finansowej,

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.
2. Organy wymienione w ust. 1 przedstawiają opinię
Prezesowi URE w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia
o jej przedstawienie.
3. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 1, jest negatywna,
Prezes URE odmawia udzielenia koncesji na obrót węglem
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kamiennym z zagranicą.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w przypadku
zmiany danych, o których mowa w art. 35 ust. 1d pkt 1.”;”;

10)

Poprawka
sen. G. Czeleja

w art. 1:
a) po pkt 5 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. Koncesja na import węgla kamiennego z państwa
trzeciego, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca
2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz
z 2014 r. poz. 768), określa:
1)

podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2)

zakres działalności objętej koncesją;

3)

okres ważności koncesji;

4)

roczny limit importu węgla kamiennego, który jest określany
w przedziałach:

6)

a)

do 50.000 ton,

b)

do 100.000 ton,

c)

do 500.000 ton,

d)

powyżej 500.000 ton;

szczególne warunki wykonywania działalności objętej
koncesją, w tym zasady powiadamiania Prezesa URE
o niepodjęciu

lub

zaprzestaniu

bądź

ograniczeniu

prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej
obowiązywania;
7)

numer

w

działalności

rejestrze

przedsiębiorców

gospodarczej

oraz

albo

numer

ewidencji
identyfikacji

podatkowej (NIP);
8)

warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji
lub po jej cofnięciu.”;”,

b) w pkt 10, w art. 38e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udzielenie koncesji na przywóz węgla kamiennego
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z państwa trzeciego, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. – Prawo celne, wymaga złożenia przez
wnioskodawcę

zabezpieczenia

majątkowego,

w celu

zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą objętą
koncesją. Wysokość zabezpieczenia jest uzależniona od wskazania
w treści koncesji limitu importu węgla kamiennego i wynosi:
1)

do 50.000 ton – 1.000.000 złotych;

2)

do 100.000 ton – 2.000.000 złotych;

3)

do 500.000 ton – 10.000.000 złotych;

4)

powyżej 500.000 ton – 50.000.000 złotych.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

