SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI KADENCJA

Warszawa, dnia 21 grudnia 2006 r.
Druk nr 303 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 21 grudnia 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3 i 5.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Andrzej Łuczycki

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Paweł Michalak

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

1)

w art. 1 w pkt 4 w lit. c, w ust. 8a wyrazy "nie wyższą niż 30% średniej
ceny" zastępuje się wyrazami "nie wyższą niż 40% średniej ceny";

Poprawka sen.
M. Miłka
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 4.
2)

Poprawka
KGN

w art. 9 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

3)

w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Raport, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierał także:
1) ocenę możliwości stosowania wysokosprawnej kogeneracji
oraz

barier

utrudniających

wykorzystanie

Poprawka sen.
M. Miłka
poparta przez
połączone komisje

krajowego

potencjału wysokosprawnej kogeneracji;
2) informację o zastosowanych środkach mających na celu
zapewnienie niezawodności systemu wydawania świadectw
pochodzenia z kogeneracji.";

4)

w art. 9 w ust. 2 skreśla się pkt 1;

Poprawka
KROŚ

5)

w art. 14 w pkt 1 i 2 po wyrazach "ustawy wymienionej w art. 1" dodaje

Poprawka
KGN,
KROŚ
poparta przez
połączone komisje

się wyrazy ", w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".
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