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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 3 sierpnia 2006 r. nad ustawą

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Paweł Michalak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji

rynku mleka i przetworów mlecznych

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek
KROŚ
poparty przez
komisję

II. Wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy:

- po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. 1. W roku kwotowym 2006/2007, w odniesieniu do

dostawców hurtowych, właściwi miejscowo

dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji dokonają

do dnia 15 października na podstawie informacji, o

których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20

kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i

przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,

poz. 2081 i z 2006 r. Nr 50, poz. 363) zrozliczenia:

1) wykorzystania indywidualnych ilości

referencyjnych przysługujących na dany dzień

roku, według stanu na ostatni dzień roku

kwotowego;

2) zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia

wysokości należnej opłaty, pobieranej od

dostawców hurtowych po uwzględnieniu

krajowego współczynnika realokacji, o którym

mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20

kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i

przetworów mlecznych.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o

których mowa w ust. 1, w roku kwotowym

2006/2007, do dnia 15 października określą

Poprawka
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dostawcom hurtowym, w drodze decyzji, wysokość

należnych opłat i związanych z tym dopłat albo

zwrotów zaliczek oraz prześlą do podmiotów

skupujących, także w wersji elektronicznej,

zbiorcze informacje o wysokości tych opłat, dopłat

i zwrotów zaliczek.

3. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2,

dostawca hurtowy:

1) otrzyma zwrot wpłaconych zaliczek, jeżeli

krajowa ilość referencyjna nie została

przekroczona;

2) otrzyma zwrot części wpłaconych zaliczek,

jeżeli należna opłata jest niższa od sumy

wpłaconych zaliczek;

3) jest obowiązany do wniesienia podmiotowi

skupującemu, do dnia 31 października, dopłaty

stanowiącej różnicę między wysokością

należnej opłaty a sumą wpłaconych zaliczek.

4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w

ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3

pkt 2:

1) dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy

ze względu na miejsce zamieszkania albo

siedzibę dostawcy hurtowego, przekaże na

rachunek bankowy podmiotu skupującego w

terminie do dnia 15 października;

2) podmiot skupujący przekaże dostawcom

hurtowym w terminie do dnia 31 października.

5. Podmiot skupujący jest obowiązany do pobrania od

dostawcy hurtowego dopłaty, o której mowa w ust. 3

pkt 3.

6. Dopłatę, o której mowa w ust. 5, wraz z wpłaconymi

zaliczkami, podmiot skupujący jest obowiązany

przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego



Agencji właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w

terminie do dnia 31 października.

7. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi

skupującemu w całości dopłaty, o której mowa w

ust. 3 pkt 3, podmiot skupujący może rozłożyć zaległą

część dopłaty na raty.

8. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega

natychmiastowemu wykonaniu.

9. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze

egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego

z decyzji, o której mowa w ust. 2, jest podmiot

skupujący wskazany w tej decyzji.".
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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

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


