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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

i innych substancji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 czerwca

2009 r. ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 15 dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 3, a dotychczasowy ust. 3 oznacza

się jako ust. 4;

2) w art. 25:

a) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "które zostały" dodaje się wyraz "wstępnie",

b) w ust. 3 wyrazy "umowami zbycia" zastępuje się wyrazami "umowami sprzedaży";

3) w art. 31 w ust. 3 po wyrazach "zawierania umów" dodaje się wyrazy "o udzielenie

dotacji";

4) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy wybrano ścieżkę drugą, list zatwierdzający zawiera dodatkowo

zobowiązanie do uzyskania pozytywnej oceny raportu, o którym mowa w art. 40

ust. 7 pkt 2, przez Komitet Nadzorujący.";

5) w art. 56 w pkt 11, w ust. 5 skreśla się wyrazy "Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej" oraz po wyrazach "Krajowego operatora" dodaje się wyrazy "systemu

zielonych inwestycji";
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6) w art. 56 w pkt 12, w art. 401b po wyrazach "w art. 401 ust. 2–13" dodaje się wyrazy

"i 13e";

7) w art. 56 w pkt 13, w art. 401c w ust. 1 wyrazy "umów zbycia" zastępuje się wyrazami

"umów sprzedaży";

8) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

"Art. 58a. Pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1, podmiot korzystający ze

środowiska sporządza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy

w terminie do końca lutego 2011 r.";

9) art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. Pierwszej oceny informacji, o której mowa w art. 8 ust. 4, wojewódzki

inspektor ochrony środowiska dokonuje w terminie do dnia 15 grudnia

2012 r. Ocenie tej podlegają informacje zawarte w raportach sporządzonych

za rok 2010 i 2011.";

10) w art. 61 po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 56 pkt

7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o systemie

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzając do jej tekstu

10 poprawek.

W poprawce nr 1 w związku z faktem, iż przepis ust. 4 w art. 15 zawierający

szczegółowy zakres rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, nie był umiejscowiony

bezpośrednio po tym przepisie, Senat, czyniąc zadość zasadom techniki prawodawczej,

przyjął zmianę porządkującą polegająca na umieszczeniu przepisu ust. 4, we właściwym

miejscu

w strukturze jednostki redakcyjnej.

Poprawki nr 2, 3 i 7 zmierzają do zapewnienia spójności terminologicznej ustawy.

Przyjmując te poprawki Senat dał wyraz zasadzie, zgodnie z którą wprowadzonych do ustawy

terminów należy używać w sposób jednolity, zapobiegający powstaniu ewentualnych

wątpliwości interpretacyjnych.

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.

W poprawce nr 5 Senat przyjął zmianę redakcyjną polegającą na skreśleniu

wyrazów "Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" w związku z zamieszczeniem we

wcześniejszej części zmienianej ustawy stosownego skrótu oraz na podaniu, występującej po

raz pierwszy w tej ustawie, pełnej nazwy "Krajowego operatora systemu zielonych

inwestycji".

W poprawce nr 6 Senat uzupełnia występujące w przepisie odesłanie, dostosowując

je do obowiązującego stanu prawnego.

Poprawki nr 8, 9 i 10 powodują przesunięcie o rok obowiązku sporządzania, przez

podmiot korzystający ze środowiska, raportu zawierającego informacje o emisjach oraz

dokonania, przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, oceny informacji

zawartych w takich raportach a ponadto wprowadzają regulację przejściową odsuwającą, do

dnia 1 stycznia 2010 r., wejście w życie przepisu art. 56 pkt 7. Wprowadzając te poprawki

Senat uznał za konieczne wprowadzenie okresów przejściowych, dających adresatom norm

prawnych zawartych w tych przepisach, możliwość przygotowania się do wypełniania

obowiązków, które z nich wynikają. Senat uznał także za niezbędne wprowadzenie do ustawy

przepisu przejściowego, regulującego sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska za

rok 2009.


