Druk nr 4109 - A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWYCH
PROJEKTÓW USTAW: O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI
W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI
TOWARZYSZĄCYCH, O ZMIANIE USTAWY – PRAWO ATOMOWE ORAZ
O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (druk nr 3939).
Sejm na 92 posiedzeniu w dniu 11 maja 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4109 do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw w celu
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 12 maja
2011 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w zmianie 18 w art. 38d ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
„1. Na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem końcowego postępowania
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz kosztów
likwidacji elektrowni jądrowej jednostka organizacyjna, która otrzymała zezwolenie
na eksploatację elektrowni jądrowej, tworzy wyodrębniony fundusz specjalny,
zwany dalej „funduszem likwidacyjnym”, z przypisanym do niego wyodrębnionym
rachunkiem bankowym, na który raz na kwartał dokonuje wpłaty. Środki te mogą
być lokowane na lokatach terminowych lub przeznaczone na zakup obligacji
długoterminowych emitowanych przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest od każdej wyprodukowanej
w elektrowni jądrowej megawatogodziny energii elektrycznej.”;
– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO
– przyjąć

2) w art. 1 w zmianie 18 art. 38g nadać brzmienie:
„Art. 38g. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 2, może zostać wydane jednostce organizacyjnej, która:
1) spełnia wymagania bezpieczeństwa jądrowego, ochrony
radiologicznej, ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów
jądrowych;
2) posiada środki finansowe niezbędne do zapewnienia:
a) bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony
fizycznej oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych na
poszczególnych etapach działalności obiektu jądrowego, do
zakończenia jego likwidacji,
b) w przypadku zezwolenia na budowę obiektu jądrowego –
ukończenia budowy obiektu jądrowego;
3) zatrudnia pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do
wykonywania działalności objętej wnioskiem.
2. W celu wykazania posiadania niezbędnych środków finansowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jednostka organizacyjna dołącza do
wniosku:
1) dokumenty potwierdzające ich posiadanie, a w szczególności wyciąg
z rachunku bankowego, na którym zgromadzono te środki, gwarancję
bankową, gwarancję ubezpieczeniową;
2) raport zawierający symulację niezbędnych potrzeb finansowych,
wynikających z tego obowiązku.
3. W celu wykazania posiadania niezbędnych środków finansowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jednostka organizacyjna dołącza do
wniosku:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości pozyskania
środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, wraz ze
schematem finansowania;
2) raport zawierający symulację niezbędnych potrzeb finansowych,
wynikających z tego obowiązku.”.
– poseł S. Rybicki w imieniu KP PO
– przyjąć

Warszawa, dnia 12 maja 2011 r.
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