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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(153)

11. posiedzenie
Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska
w dniu 16 marca 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz
rynku suszu paszowego.



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Witam wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu.
Mamy do rozpatrzenia poprawki zgłoszone w trakcie debaty. Jest jeden wnio-

sek, o przyjęcie ustawy bez poprawek. I oczywiście są wnioski, które już poprzednio
były tutaj zgłoszone przez komisję.

W związku z tym mam pytanie do pani legislator: czy ewentualnie ma coś do
powiedzenia?

Oczywiście witam na posiedzeniu komisji przedstawicieli rządu.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo!
To jest suwerenna decyzja komisji, które poprawki zostaną przez komisję po-

parte. I tylko tyle chciałam powiedzieć.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy są już przedstawiciele rządu, których przed chwilą witałem?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeszcze raz pytam, czy jest jakaś prośba ewentualnie uwaga do wniosku o przyję-

cie ustawy bez poprawek, zgłoszonego przez pana senatora Michalaka, Pawła Michalaka.

Pełniący Obowiązki Dyrektora
Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Waldemar Guba:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Oczywiście popieramy ten wniosek z całą argumentacją, którą prezentowaliśmy

wcześniej. Chcielibyśmy tylko jeszcze powtórzyć, że te uwagi zostały przeanalizowane
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i widzimy ich zasadność. Przy okazji najbliższej nowelizacji, a ona będzie wkrótce, bo
dzisiaj wyszło rozporządzenie rady, które wymusi na nas tę nowelizację pod kątem
rynku chmielu…

(Głos z sali: Chmielu czy suszu?)
Suszu paszowego, przepraszam bardzo, tak. Tak więc popieramy ten wniosek.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W sprawie poprawki.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, proszę bardzo.

Pełniący Obowiązki Zastępcy Dyrektora
Departamentu Prawno-Legislacyjnego
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adam Toborek:

Jeżeli można, odpowiem.
Zmiana tej ustawy czterorynkowej, z uwagi na to, że jest wymuszona zmianami

w przepisach prawa Unii Europejskiej, będzie miała bardzo szybki tryb procesowania.
Obligują nas bowiem terminy, bardzo krótkie terminy jej wdrożenia, co wynika też z
ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i z Senatem w zakresie wykonywania
przepisów prawa Unii Europejskiej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sądzę, że tak.

Pełniący Obowiązki Dyrektora
Departamentu Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Waldemar Guba:

Jeszcze tylko dodam, że projekt tej nowelizacji jest już gotowy, jest on w uzgod-
nieniach wewnątrzresortowych i bardzo szybko będzie, że tak powiem, procedowany.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Rozumiem, że były wcześniejsze zapowiedzi i rząd to konsultował, bo przecież
Unia Europejska nie działa bez uzgodnień z naszym krajem. Tak więc znane były już
przygotowane wcześniej zmiany, tak? Proszę o jedno zdanie, czy wiadomo, czy one są
korzystne dla nas, czy raczej takie restrykcyjne. Czy zmiany są przychylne dla nas w
sprawie rynku suszu?

(Głos z sali: Neutralne.)
Neutralne?
(Głos z sali: Tak.)
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Aha, dobrze. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to byśmy przeszli do głosowań.
Nie ma pytań.
Prosiłbym państwa o przegłosowanie tego wniosku. Przyjęcie wniosku o przyję-

cie ustawy bez poprawek wyeliminuje, jak rozumiem, głosowanie nad pozostałymi
poprawkami. Jeśli go przegłosujemy, to nad następnymi nie będziemy głosować.

Proszę o głosowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (9)
Dziękuję, jednogłośnie „za”.
W związku z tym wyczerpaliśmy porządek obrad.
Na sprawozdawcę wyznaczam swoją osobę, skoro już nim byłem. Dziękuję

państwu. Z niektórymi zobaczymy się na sali, a innym dziękuję i do widzenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 38)
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