
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 19 lipca 2006 r. Druk nr 177 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 19 lipca 2006 r. nad ustawą

o paszach,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 i 14.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o paszach

1) w art. 4 w pkt 17 wyrazy "lub członkiem Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - będącym" zastępuje się wyrazami ", z wyjątkiem

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) będącego";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 10 należy głosować łącznie.

2) w art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) materiałów paszowych zanieczyszczonych nasionami roślin, które

nabyły odporność na środek ochrony roślin;";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

Uwaga:

Poprawki nr 3, 11 i 15 należy głosować łącznie.

3) w art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie

zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

4) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Lekarz Weterynarii dokonuje wpisu zakładu do ewidencji

na wniosek przedstawicielstwa reprezentującego ten zakład.

Wniosek powinien być sporządzony na piśmie w języku polskim.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

5) w art. 49 w ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w ust. 2 skreśla się wyraz

"poważne";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
komisję

6) w art. 49 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do

spraw zdrowia, w przypadku potwierdzenia, że pasza genetycznie

zmodyfikowana lub organizmy genetycznie zmodyfikowane

przeznaczone do użytku paszowego, mogą stanowić na terytorium

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego
poparta przez
komisję



-2-

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części zagrożenie dla ludzi,

zwierząt lub dla zrównoważonego rozwoju środowiska, może

wprowadzić, w drodze rozporządzenia, zakaz wytwarzania,

wprowadzania do obrotu lub stosowania w żywieniu zwierząt w

określonym czasie tych pasz lub organizmów.";

Uwaga:

Poprawki nr  7 i 12  należy głosować łącznie.

7) w art. 50 w ust. 1 skreśla się wyraz "poważne"; Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
komisję

8) w art. 51 w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "poważne"; Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
komisję

9) w art. 52 w ust. 1 w zdaniu wstępnym skreśla się wyraz "poważnego"; Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
komisję

10) w art. 53 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "pkt 2 lub 3" zastępuje się wyrazami

"pkt 2-4 ";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

11) w art. 53 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "pkt 2 lub 3" zastępuje się wyrazami

"pkt 2-5 ";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

12) w art. 53 w ust. 1 w pkt 25 skreśla się wyraz "poważne"; Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
komisję

13) dodaje się art. 53a w brzmieniu:

"Art. 53a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach

administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.

1548, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 1 pkt 5b otrzymuje brzmienie:

"5b) nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję
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organizmów genetycznie zmodyfikowanych

przeznaczonych do użytku paszowego i pasz

genetycznie zmodyfikowanych w zakresie

niektórych zadań lub czynności określonych

właściwymi przepisami;";

2) w art. 28 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z

wyjątkiem spraw związanych z wydawaniem

zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności

i środków farmaceutycznych oraz spraw

organizmów genetycznie zmodyfikowanych

przeznaczonych do użytku paszowego i pasz

genetycznie zmodyfikowanych w zakresie

niektórych zadań lub czynności określonych

właściwymi przepisami.".";

14) w art. 55 w pkt 3 skreśla się lit. b; Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

15) w art. 64 po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art.

15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15

ust. 1 pkt 5, które wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia

ogłoszenia".

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

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

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

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


