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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 14 marca 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jerzy
Chróścikowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 5 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

oraz niektórych innych ustaw

1) w art. 1 w pkt 11 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

"b1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odmawia wydania

paszportu roślin, jeżeli nie są spełnione warunki, o których

mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 4a.",";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 13 w lit. c, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)  pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli pozwolenie takie jest

wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty

roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które

są one przemieszczane;";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

3) w art. 1 w pkt 15, ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opakowań drewnianych, w

których przewożone są towary inne niż rośliny, produkty roślinne

lub przedmioty, oraz do drewna używanego do unieruchamiania

lub zabezpieczenia tych towarów.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

4) w art. 1 po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

"34a) w art. 53:

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanego zagrożenia ze

strony organizmów szkodliwych, których zwalczanie

środkami ochrony roślin znajdującymi się w obrocie jest

nieskuteczne, a w przypadku rolnictwa ekologicznego

również w przypadku, gdy brak jest środków ochrony roślin

zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie

ekologicznym, na wniosek zainteresowanego podmiotu,

minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii

ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
poparta przez
komisję



właściwego do spraw środowiska oraz po uzyskaniu

pozytywnej opinii Komisji, może zezwolić na jednorazowe

dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin

niespełniającego wymagań, o których mowa w art. 38, na

okres nie dłuższy niż 120 dni.",

 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zezwolić na

jednorazowe  dopuszczenie środków ochrony roślin do

stosowania w rolnictwie ekologicznym jeżeli:

1) środek ochrony roślin jest dopuszczony do obrotu w

rolnictwie ekologicznym w innym państwie

członkowskim;

2) środek ochrony roślin zawiera substancje aktywne lub

mikroorganizmy wymienione w załączniku II B do

rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca

1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów

rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków

spożywczych (Dz.Urz. WE L 198 z 22.7.1991, str. 1;

Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2,

str. 39).",

 c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się

szczegółowe warunki, zakres stosowania i ilość środka

ochrony roślin, uwzględniając w szczególności rodzaj

zagrożenia, miejsce wystąpienia zagrożenia i właściwości

środka ochrony roślin oraz treść etykiety instrukcji

stosowania w języku polskim.";";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.

5) w art. 1 w pkt 44 w lit. b, lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co

najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z

wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg

gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od budynków

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
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komisję



mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji

roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody,

parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną

gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy

wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody;";

6) w art. 1 pkt 44 otrzymuje brzmienie:

"44) w art. 77:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

  "przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli:",

- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o

co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z

wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii

dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od

pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody,

parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną

gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy

wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć

wody;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Podmiot stosujący środki ochrony roślin przy użyciu

opryskiwaczy w miejscu oddalonym mniej niż 20 m od

budynku mieszkalnego, zabudowania inwentarskiego lub

ogrodu działkowego, powiadamia każdorazowo, w formie

pisemnej, o zamiarze ich stosowania właściciela lub

administratora tego budynku mieszkalnego lub zabudowania

inwentarskiego lub posiadacza ogrodu przydomowego, a w

przypadku rodzinnego ogrodu działkowego - zarząd tego

ogrodu.";".

Poprawka sen.
J.Chróścikowskiego
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