
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2007 r. Druk nr 407 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 25 kwietnia 2007 r. nad ustawą

o nawozach i nawożeniu,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 i 18.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o nawozach i nawożeniu

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do obrotu można wprowadzać nawozy:

1) powstałe ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem

"NAWÓZ WE", przy czym nawozy te nie mogą być oznaczane

znakiem "NAWÓZ WE";

2) odpowiadające, określonym w przepisach wydanych na

podstawie art. 12 pkt 5, typom wapna nawozowego, w których

zanieczyszczenia nie przekraczają dopuszczalnych wartości

zanieczyszczeń;

3) naturalne, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1774/2002.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2, 3, 6, 8 i 13 należy głosować łącznie.

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Do obrotu można wprowadzać także nawozy oraz środki

wspomagające uprawę roślin, o których mowa w art. 3 ust. 2,

dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub Republice Turcji, które zostały

wyprodukowane w innym państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub Republice Turcji lub w państwie będącym

członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, jeżeli przepisy krajowe na podstawie których

są one produkowane i wprowadzane do obrotu zapewniają

ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i ochronę środowiska oraz

przydatność do stosowania, w zakresie odpowiadającym

wymaganiom określonym w art. 4 ust. 6.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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3) w art. 6 w zdaniu wstępnym, w art. 7 w ust. 1, w ust. 2 w zdaniu

wstępnym i w ust. 3 w zdaniu wstępnym oraz w art. 8 w ust. 1 w zdaniu

wstępnym wyrazy "art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1" zastępuje się wyrazami

"art. 4 ust. 1";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 16 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr  5 oraz

spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki nr 3.

4) w art. 7:

a) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka

wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w

przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zostało cofnięte to:",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo

środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 4

ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3,

zostało cofnięte to:

1) producent - w przypadku nawozu albo środka

wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) importer - w przypadku nawozu albo środka

wspomagającego uprawę roślin, przywiezionych z

terytorium państw trzecich,

3) producent lub inny podmiot wprowadzający nawóz albo

środek wspomagający uprawę roślin na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku nawozu albo

środka wspomagającego uprawę roślin, wyprodukowanych

lub wprowadzonych do obrotu na terytorium innego

państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- wycofuje nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin z

obrotu, na podstawie decyzji o cofnięciu pozwolenia, która

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez komisję
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podlega natychmiastowemu wykonaniu.";

5) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, decyzji o cofnięciu

pozwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.";

Poprawka
KROŚ

6) w art. 9 w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) numer pozwolenia - dla nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 2,";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

7) w art. 9 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Znakowanie nawozów organicznych, organiczno-mineralnych

albo środków wspomagających uprawę roślin, które zostały

wytworzone z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o

których mowa w rozporządzeniu nr 1774/2002, lub jeżeli

zawierają one te produkty, regulują przepisy rozporządzenia nr

181/2006.";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

8) w art. 17 w ust. 1 oraz w art. 31 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy

"art. 5 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 5";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

9) w art. 18 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "opracowuje plan nawożenia,"

zastępuje się wyrazami "posiada plan nawożenia opracowany";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

10) w art. 18 w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy

", jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu

naturalnego";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

11) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oprócz, określonego w rozporządzeniu nr 1774/2002, zakazu

stosowania na pastwiskach nawozów organicznych, organiczno-

mineralnych oraz środków poprawiających właściwości gleby i

stymulatorów wzrostu wytworzonych z produktów ubocznych

pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję



4

nr 1774/2002, innych niż obornik, lub zawierających te produkty -

określonych w rozporządzeniu nr 1774/2002, zabrania się

stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych

do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;

2) naturalnych:

a) w postaci płynnej oraz azotowych - na glebach bez okrywy

roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż

10%,

b) w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin przeznaczonych

do bezpośredniego spożycia przez ludzi.";

12) w art. 30 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b wyrazy "art. 15 pkt 2" zastępuje się

wyrazami "art. 15 pkt 1";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez komisję

13) w art. 38 w ust. 1 wyrazy "lub art. 5 ust. 1, lub" zastępuje się wyrazami

"lub nie spełniają wymagań określonych w art. 5, lub nie spełniają";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

14) w art. 40 w ust. 1 w pkt 11 wyraz "detonacje" zastępuje się wyrazem

"detonację";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

15) w art. 41 w pkt 6 wyrazy "art. 23, 24 lub 25" zastępuje się wyrazami

"art. 23 lub 24";

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję

16) w art.  41 w pkt 7 wyrazy "art. 7 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 7

ust. 3 lub 4";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez komisję

17) dodaje się art. 48a i art. 48b w brzmieniu:

"Art. 48a. 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. podmioty, o których mowa w

art. 18 ust. 1, przechowują gnojówkę i gnojowicę w

szczelnych, zamkniętych zbiornikach.

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić,

w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

Poprawka
KROŚ
poparta przez komisję
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dotyczące zbiorników, o których mowa w ust. 1, oraz

przechowywania gnojówki i gnojowicy, mając na

względzie ochronę środowiska.

 Art. 48b. 1. Kto przechowuje gnojówkę i gnojowicę w sposób

niezgodny z art. 48a

– podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w

trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o

wykroczenia.";

18) art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 51. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 25 ust. 1, który wchodzi w

życie z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz art. 25 ust. 2, który

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.".

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez komisję

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

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

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


