Druk nr 2780
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

.

VII kadencja

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ
DO SPRAW ENERGETYKI I SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne (druk nr 2775).
Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 1 października 2014 r. powyższy
projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych do pierwszego czytania.
Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych

po

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy

na

posiedzeniach w dniach: 2 października i 5 listopada 2014 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 5 listopada 2014 r.

Sprawozdawca

/-/Mirosława Nykiel

Przewodniczący Komisji
/-/Andrzej Czerwiński
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projekt
USTAWA
z dnia……………… 2014 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059, z późn. zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 23:
a)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Prezes URE jest uprawniony do kontrolowania i nakładania kar na

przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu
węglem kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagranicą, bez
wymaganej koncesji.”,
b)

w ust. 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw
energetycznych, w tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31
marca każdego roku:
a)

średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii
elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których
mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1–2,

b)

średniej

ceny

sprzedaży

energii

elektrycznej

na

rynku

konkurencyjnym oraz sposób jej obliczenia,
c)

średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do
przedsiębiorstw

posiadających

koncesje

jednostkach

wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji:

1)

–

opalanych paliwami węglowymi,

–

opalanych paliwami gazowymi,

–

opalanych olejem opałowym,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i
1238 oraz z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942 i 1101.
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–
d)

stanowiących odnawialne źródła energii,

średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę
za

świadczenie

obliczanej

na

usługi

dystrybucji

podstawie

cen

energii

zawartych

elektrycznej,
w

umowach

kompleksowych
– w poprzednim roku kalendarzowym;”;
2)

w art. 32:
a)

w ust. 1 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) obrotu paliwami stałymi z wyłączeniem obrotu węglem kamiennym,
obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1
kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli
roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro,
obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza
równowartości 10.000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc
zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW,”,

b)

po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu węglem kamiennym z zagranicą, wydaje się pod warunkiem
złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38e.”;

3)

w art. 33:
a)

po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Prezes URE udziela koncesji na obrót węglem kamiennym z
zagranicą wyłącznie podmiotowi, który złożył zabezpieczenie majątkowe,
o którym mowa w art. 38e, oraz nabywa węgiel kamienny od podmiotu
spełniającego wymagania w zakresie ochrony środowiska, posiadającego
zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, poświadczony
przez akredytowaną jednostkę.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Prezes URE może odmówić udzielenia koncesji na obrót
węglem kamiennym z zagranicą ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa
państwa.”;

4)

w art. 34:
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a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przedsiębiorcy, którym została udzielona koncesja na obrót
węglem kamiennym, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa,
obciążające koszty ich działalności, w wysokości i w sposób określony w
przepisach wydanych na podstawie ust. 3.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i
sposób pobierania przez Prezesa URE opłat, o których mowa w:
1)

ust. 1 – z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw
energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także
kosztów regulacji;

2)

ust. 1a – z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorców
osiąganych z działalności objętej koncesją na obrót węglem
kamiennym.”;

5)

w art. 35:
a)

w ust. 1c w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4) zaświadczenie wystawione przez właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające wniesienie zabezpieczenia majątkowego,
o którym mowa w art. 38a ust. 1.”,

b)

po ust. 1c dodaje się ust. 1d–1f w brzmieniu:
„1d. Wniosek o udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym z
zagranicą ponadto zawiera:
1) informacje o wspólnikach lub akcjonariuszach wnioskodawcy
dysponujących bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% głosów
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, a także
posiadających uprawnienie do powoływania lub odwoływania
członków zarządu lub rady nadzorczej;
2) wskazanie rodzaju przywożonego węgla kamiennego, o którym mowa
w art. 38e ust. 1, oraz prognozowaną wielkość jego przywozu na
okres co najmniej 2 lat.
1e. Do wniosku o udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym z
zagranicą wnioskodawca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie

3
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wystawione

przez

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające wniesienie zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa
w art. 38e ust. 1.
1f.

Do

wniosku

o

udzielenie

koncesji

wnioskodawca

jest

zobowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści: „Świadomy
odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
oświadczam, że dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie
koncesji są zgodne z prawdą.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”;
6)

w art. 38a:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zabezpieczenie majątkowe składa się do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego.”,

b)

w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)

pisemnego,

nieodwołalnego

upoważnienia

naczelnika

urzędu

skarbowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową,
środkami

pieniężnymi

do

wyłącznego

zgromadzonymi

na

dysponowania

rachunku

lokaty

terminowej.”,
c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant
zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie,
na każde wezwanie naczelnika urzędu skarbowego, działającego z urzędu
lub na wniosek właściwego organu, zabezpieczonej kwoty należności wraz
z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne.”;

7)

art. 38b otrzymuje brzmienie:
„Art. 38b. Jeżeli złożone zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w
art. 38a ust. 1, nie spełnia wymagań dotyczących jego wysokości lub okresu na
który zostało ustanowione, naczelnik urzędu skarbowego żąda przedłużenia
okresu na jaki ustanowiono zabezpieczenie majątkowe lub uzupełnienia
wysokości zabezpieczenia majątkowego.”;

8)

w art. 38c w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
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„Naczelnik urzędu skarbowego, z urzędu lub na wniosek właściwego organu,
wydaje decyzję o pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:”;
9)

w art. 38d:
a)

ust. 1 otrzymuje brzemiennie:
„1. Jeżeli należność, o której mowa w art. 38a ust. 1, nie powstała lub
wygaśnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej
objętej koncesją, zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a
ust. 1, jest zwalniane przez naczelnika urzędu skarbowego, w drodze
postanowienia, w terminie miesiąca od dnia zakończenia prowadzenia tej
działalności.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Naczelnik urzędu skarbowego doręcza postanowienie, o którym
mowa w ust. 1, także podmiotowi udzielającemu zabezpieczenia
majątkowego, o którym mowa w art. 38a ust. 1.”;

10) po art. 38d dodaje się art. 38e w brzmieniu:
„Art. 38e. 1. Udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym z zagranicą
wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w
wysokości:
1)

1.000.000 złotych – w przypadku przywozu węgla koksującego,

2)

2.000.000 złotych – w przypadku przywozu węgla energetycznego
zawierającego co najmniej 80% ziarn o wymiarze przekraczającym 50
milimetrów,

3)

20.000.000 złotych – w przypadku przywozu węgla energetycznego
zawierającego ziarna o wymiarze wskazanym w pkt 2 w ilości mniejszej,
niż określona w pkt 2

– w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą objętą koncesją.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy mogących powstać
należności z tytułu:
1)

opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1a;

2)

kar pieniężnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12b;

3)

zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego;

5

Liczba stron : 7

Data : 2014-11-05

Nazwa pliku : 254-19.NK.DOCX

VII kadencja/druk 2775

4)

odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt 1–3.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się do właściwego

naczelnika urzędu skarbowego.
4. Przepisy art. 38a ust. 2–6 oraz art. 38b–38d stosuje się odpowiednio do
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.”;
11) w art. 41 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Prezes URE cofa koncesję na obrót węglem kamiennym z zagranicą
w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
obrotu węglem kamiennym z zagranicą bez złożonego zabezpieczenia
majątkowego, o którym mowa w art. 38e, lub nabył węgiel kamienny od
podmiotu niespełniającego wymagań w zakresie ochrony środowiska albo
nabył węgiel kamienny od podmiotu nieposiadającego zintegrowanego systemu
zarządzania jakością i środowiskiem, poświadczonego przez akredytowaną
jednostkę.”;
12) w art. 56:
a)

w ust. 1 po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:
„12b) będąc osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu węglem
kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagranicą, bez
wymaganej koncesji;”,

b)

w ust. 2d w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4)

ust. 1 w pkt 12b wynosi od 500.000 zł do 2.000.000 zł.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153, późn.
zm. 2)) w art. 19 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 16 w
brzmieniu:
„16) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – w zakresie udzielania koncesji na
obrót węglem kamiennym z zagranicą.”.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz.
1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.
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Art. 3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu
węglem kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagranicą, która przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie wymagała uzyskania koncesji, mogą tę
działalność wykonywać na dotychczasowych zasadach do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia sprawy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pod warunkiem
złożenia wniosku o udzielenie koncesji na obrót węglem kamiennym lub obrót
węglem kamiennym z zagranicą oraz wniesienia zabezpieczenia majątkowego, o
którym mowa w art. 38e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. Uprawnienia wynikające z zabezpieczenia majątkowego, o którym
mowa w art. 38a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, złożonego do Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonuje
właściwy naczelnik urzędu skarbowego.
Art. 5. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes
Urzędu

Regulacji

Energetyki

przekaże

właściwemu

naczelnikowi

urzędu

skarbowego, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie,
zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1 ustawy wymienionej w
art. 1, złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

