
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 11 lutego 2005 r. Druk nr 874 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 stycznia 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy
– Prawo ochrony środowiska

Marszałek Senatu dnia 24 stycznia 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 26 stycznia i 10 lutego 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2005 r.

ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 18, w art. 9i:

a) skreśla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprzedawców z urzędu wyłania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze

przetargu. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa energetyczne

posiadające koncesje na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną.",

c) w ust. 12 w zdaniu wstępnym wyrazy "Po wyznaczeniu lub wyłonieniu, w drodze

przetargu," zastępuje się wyrazami "Po wyłonieniu, w drodze przetargu, lub

wyznaczeniu" oraz wyrazy "wyznaczonemu lub wyłonionemu" zastępuje się

wyrazami "wyłonionemu lub wyznaczonemu";

2) w art. 1 w pkt 38 w lit. b, w ust. 8 w pkt 1 w lit. a w pierwszym i drugim tiret przecinek

na końcu zastępuje się wyrazem "lub";
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3) w art. 1 w pkt 38 w lit. b, w ust. 12 skreśla się wyrazy ", gdy w okresie rozliczeniowym

opłata ustalona według stosowanej metody rozliczeń za dostarczone ciepło na ogrzewanie

poszczególnych lokali mieszkalnych lub użytkowych, po przeliczeniu na jednostkę

powierzchni lub kubatury tych poszczególnych lokali, przekracza uśrednioną wielkość

opłaty za jednostkę powierzchni lub kubatury dla wszystkich lokali rozliczanego budynku

o przyjętą w regulaminie rozliczeń wartość";

4) w art. 1 w pkt 38 w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 8-13" zastępuje się wyrazami

"ust. 8-12" i skreśla się ust. 13;

5) w art. 1 w pkt 41 w lit. b, ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdza, na okres nie

dłuższy niż 3 lata, taryfę zawierającą ceny i stawki opłat w wysokości nie wyższej niż

ceny i stawki opłat obowiązujące przed jej przedłożeniem Prezesowi URE, jeżeli są

spełnione łącznie następujące warunki:

1) zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie,

2) udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewnętrznych warunków

wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej,

której dotyczy taryfa nie uzasadniają obniżenia cen i stawek opłat zawartych w

taryfie,

3) dla proponowanego we wniosku okresu obowiązywania taryfy lub dla części tego

okresu nie został ustalony współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust.

2 pkt 3 lit. a.";

6) w art. 1 w pkt 41w lit. b:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2a-2c" zastępuje się wyrazami "ust. 2a-2d",

b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. Taryfy dotychczasowej, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje się, jeżeli decyzja

Prezesa URE odmawiająca zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona koniecznością

obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych

w dotychczasowej taryfie.";
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7) w art. 1 w pkt 44 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

1b. W razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci jest prowadzona

niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, na wniosek pracodawcy,

inspektora pracy, Prezesa URE lub innego organu właściwego w sprawach

regulacji gospodarki paliwami i energią, o którym mowa w art. 21a, sprawdzenie

spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy powtórzyć przed upływem pięciu

lat.",";

8) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1:

a) skreśla się wyrazy "w rozumieniu art. 9d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1",

b) w pkt 2 wyrazy "wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu"

zastępuje się wyrazami "wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia przez

Prezesa URE ";

9) w art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne, z którego wyodrębniono operatora systemu

dystrybucyjnego w celu zapewnienia temu operatorowi niezależności pod

względem formy prawnej, posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi

lub energią elektryczną oraz zajmujące się sprzedażą paliw gazowych lub

energii elektrycznej odbiorcom tych paliw lub energii, przyłączonym do sieci

wyodrębnionego z tego przedsiębiorstwa operatora, jest obowiązane, do dnia

30 czerwca 2007 r., świadczyć usługę kompleksową odbiorcom

niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy, przyłączonym do tej sieci.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, w okresie od dnia

1 lipca 2007 r. do czasu wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia

przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i

ustawy wymienionej w art. 1, wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu dla

odbiorców przyłączonych do sieci operatora systemu dystrybucyjnego,

o którym mowa w ust. 1.";
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10) w art. 11 wyrazy "wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu"

zastępuje się wyrazami "wyłonienia, w drodze przetargu, lub wyznaczenia przez Prezesa

URE ";

11) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy wymienionej

w art. 1, wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów

zachowują moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

12) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. Przepisy art. 47 ust. 2a-2c ustawy wymienionej w art. 1, stosuje się do taryf

opracowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ustawy

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

13) w art. 20 w pkt 2 skreśla się wyrazy "ust. 1" oraz po wyrazach "w zakresie dotyczącym"

dodaje się wyrazy "obowiązku uzyskania";

14) w art. 22 w pkt 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 2".



WNIOSEK MNIEJSZO ŚCI

- w art. 1 w pkt 38 w lit. a, w ust. 7 wyrazy "właściciel lub zarządca tych budynków

wyposaża je" zastępuje się wyrazami "właściciele lub zarządcy tych budynków

wyposażają je".

..........................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..........................................................................................................................................................


