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SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

SPRAWOZDANIE  KOMISJI   GOSPODARKI

o rządowym projekcie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw
ciekłych (druk nr 2039).

Sejm na 64 posiedzeniu w dniu  17 grudnia 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 2321  do Komisji Gospodarki w
celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło
przedstawiciela Komisji.

  Komisja Gospodarki po rozpatrzeniu  poprawek na  posiedzeniu w  dniu 18 grudnia
2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że
poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii Europejskiej

wnosi:

1) art. 1 nadać brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa zasady organizacji i działania systemu monitorowania i

kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych przeznaczonych do
stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach
nieporuszających się po drogach, w celu ograniczenia, w słusznym interesie
konsumenta, negatywnych skutków oddziaływania tych paliw na zdrowie i
środowisko.”;

- poseł A.Olechowska - odrzucić

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) paliwa ciekłe - paliwa ciekłe, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 2

października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i
biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 199, poz. 1934);”;

- poseł A.Mężydło - odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 2 i 3 należy głosować łącznie.



3) w art. 3 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) biopaliwa ciekłe - biopaliwa ciekłe, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia

2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i
biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 199, poz. 1934);”;

- poseł A.Mężydło - odrzucić

4) w art. 4 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,

wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, biorąc pod uwagę postanowienia
właściwych norm w tym zakresie, a także stan wiedzy technicznej w tym
zakresie wynikający z badań paliw ciekłych oraz doświadczeń w stosowaniu
tych paliw.”;

- poseł A.Mężydło - odrzucić

5) w art. 8 w ust. 2 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) określanie minimalnej liczby stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, w

których dokonywana będzie kontrola do celów monitorowania jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych na terytorium  kraju zgodnie z jego podziałem
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 pkt 2 lit. c;”;

- poseł Z.Ratman - przyjąć

6) rozdziałowi 3 nadać brzmienie:
„Rozdział 3

Kary pieniężne i przepisy karne
Art. 23. 1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca naruszający zakaz, o którym

mowa w art. 6.
2. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynosi 25 000 złotych, a w

przypadku przedsiębiorcy naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 6,
po raz kolejny, 50 000 złotych.

3. Karę, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej,
wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorcy służy odwołanie do
Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej.

5. Wpłata z tytułu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód
budżetu państwa i jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy zobowiązanego do jej uiszczenia.

6. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.



Art. 24. 1. Kto zmienia jakość paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego w taki sposób,
że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie,
podlega grzywnie do 500 000 złotych lub karze pozbawienia wolności do
lat 3.

2. Jeżeli paliwa, o których mowa w ust. 1, stanowią mienie znacznej wartości
sprawca podlega grzywnie do 1 000 000 złotych lub karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Art. 25. Kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub
usuwa paliwo ciekłe lub biopaliwo ciekłe zabezpieczone w wyniku kontroli,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.”;

- poseł A.Czuż, J.Derech-Krzycki - odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 7.

7) w art. 23 w ust. 1 skreślić wyrazy „do 500 000 złotych”;
- poseł J.Wojciechowski - odrzucić

8) w art. 25 zmienianemu art. 32 ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) obrotu paliwami i energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, 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, i obrotu gazem płynnym w butlach,
za wyjątkiem ich napełniania, jak również obrotu paliwami gazowymi i energią
elektryczną dokonywanego na giełdach towarowych przez towarowe domy
maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami
giełdowymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003
r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774),”;

- poseł B.Dankowski - odrzucić

Warszawa, dnia 18 grudnia 2003 r.
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