
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 15 października 2008 r. Druk nr 255 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r. po rozpatrzeniu wniosków
zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 października 2008 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz
niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15 i 16.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów

rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

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

"1. Artykuły rolno-spożywcze przywożone z państw niebędących

członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

mogą być dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów

prawa celnego, pod warunkiem przeprowadzenia kontroli jakości

handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów

Rolno-Spożywczych.";

poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2, 3, 10 i 16 należy głosować łącznie.

2) w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) może określić szczegółowy zakres i sposób znakowania

nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego

niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-

spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez

opakowań";";

Poprawka sen.
L. Cichosza
poparta przez
komisję

3) w art. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) po art. 17c dodaje się art. 17d w brzmieniu:

"Art. 17d. 1. Wojewódzki inspektor jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych właściwy ze

względu na miejsce prowadzenia produkcji jaj

jest organem właściwym w sprawie

zwolnienia, o którym mowa w art. 11 ust. 1

rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z

dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego

Poprawka sen.
L. Cichosza
poparta przez
komisję



szczegółowe zasady wykonywania

rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w

sprawie norm handlowych w odniesieniu do

jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem

nr 589/2008".

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, zwane

dalej "zwolnieniem", jest dokonywane w

drodze decyzji.

3. Wniosek o zwolnienie zawiera w

szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

wnioskodawcy;

2) kod producenta.

4. Podmiot, który uzyskał zwolnienie jest

obowiązany:

1) prowadzić ewidencję jaj nieoznakowanych

zawierającą:

a) nazwę albo imię i nazwisko i adres

odbiorcy jaj,

b) miejsce przeznaczenia jaj,

c) liczbę lub masę jaj z podaniem daty ich

wysłania;

2) informować pisemnie właściwego

wojewódzkiego inspektora jakości

handlowej artykułów rolno-spożywczych

o zamiarze dostawy jaj do odbiorców w

innych państwach członkowskich Unii

Europejskiej, na 14 dni przed każdą

wysyłką jaj, podając:

a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres

odbiorcy jaj,

b) miejsce przeznaczenia jaj,

c) masę lub liczbę wysyłanych jaj.



5. Główny Inspektor Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych, na podstawie

informacji przekazanych przez

wojewódzkiego inspektora jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych, przekazuje

informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

właściwym organom zainteresowanych państw

członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z

art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji

(WE) nr 589/2008.

6. Wojewódzki inspektor jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych cofa w drodze

decyzji zwolnienie, jeżeli podmiot nie

wypełnia obowiązków, o których mowa w

ust. 4.

7. Właściwy powiatowy lekarz weterynarii

niezwłocznie informuje właściwego

wojewódzkiego inspektora jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych o wydaniu

decyzji ograniczającej lub zakazującej

produkcji jaj, dotyczącej podmiotu, który

uzyskał zwolnienie.

8. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot

może ubiegać się o uzyskanie zwolnienia nie

wcześniej niż po upływie 3 lat.

9. Wojewódzki inspektor jakości handlowej

artykułów rolno-spożywczych niezwłocznie

powiadamia o zwolnieniu oraz o cofnięciu

zwolnienia powiatowego lekarza weterynarii

właściwego ze względu na miejsce produkcji

jaj oraz Głównego Inspektora Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

który prowadzi wykaz podmiotów, które

posiadają zwolnienie.";";



Uwaga:

Poprawki nr 4 i 15 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 6

i 14

4) w art. 1 w pkt 10, w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1,

dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych, podaje

się do publicznej wiadomości, z pominięciem informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice

podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.";

Poprawka sen.
P. Głowskiego
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 5 i 14 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 6.

5) w art. 1 w pkt 10, w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1,

dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych oraz

inne, mające znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów

konsumentów, podaje się do publicznej wiadomości, z

pominięciem informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na

podstawie przepisów odrębnych.";

poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji

6) w art. 1 w pkt 10, w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1,

podaje się do publicznej wiadomości z pominięciem informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice

podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.";

Poprawka
KROŚ

7) w art. 1 w pkt 13, w art. 37 w ust. 1 - 3 wyrazy "z listy" zastępuje się

wyrazami "z rejestru";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 9 należy głosować łącznie.

8) w art. 1 w pkt 13, w art. 37 w ust. 1 wyrazy "po upływie" zastępuje Poprawka
KROŚ



się wyrazami "z chwilą upływu"; poparta przez
komisję

9) w art. 1 w pkt 13, w art. 37 w ust. 3 po wyrazie "następuje" dodaje

się wyrazy "z mocy prawa,";

Poprawka
KROŚ
poparta przez
komisję

10) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "rozporządzenia

Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia

Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu

do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.),

zwanego dalej "rozporządzeniem nr 589/2008" " zastępuje się

wyrazami "rozporządzenia nr 589/2008";

Poprawka sen.
L. Cichosza
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 11 i 12 należy głosować łącznie.

11) w art. 1 w pkt 15 w lit. a w pierwszym tiret skreśla się wyrazy "i 2"

oraz po pierwszym tiret dodaje się tiret w brzmieniu;

"- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wprowadza do obrotu w sposób nieświadomy lub

niezamierzony artykuły rolno-spożywcze

nieodpowiadające jakości handlowej wynikającej z

przepisów o jakości handlowej oraz deklarowanej przez

producenta lub wprowadzającego do obrotu i waga

stwierdzonych nieprawidłowości jest o nikłej szkodliwości

społecznej,",";

Poprawka sen.
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

12) w art. 1 w pkt 16, w art. 40a w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach

"wprowadza do obrotu" dodaje się wyrazy "w sposób świadomy i

zamierzony";

Poprawka sen.
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

13) w art. 1 w pkt 16, w art. 40a w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy

"w oznakowaniu tych artykułów";

Poprawka sen.
Z. Pupy
poparta przez
mniejszość komisji

14) w art. 2 w pkt 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1,

dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych oraz

poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
poparta przez
mniejszość komisji



inne, mające znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów

konsumentów, podaje się do publicznej wiadomości, z

pominięciem informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na

podstawie przepisów odrębnych.";

15) w art. 2 w pkt 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1,

dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych, podaje

się do publicznej wiadomości, z pominięciem informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice

podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.";

Poprawka sen.
P. Głowskiego
poparta przez
komisję

16) po art. 5 dodaje się art. 5a i 5b w brzmieniu:

"Art. 5a. Decyzje w sprawie zwolnienia, o którym mowa w art. 11

ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23

czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

wykonywania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w

sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz.

UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.), wydane przed

dniem wejścia w życie ustawy, uznaje się za decyzje

wydane na podstawie art. 17d ust. 2 ustawy, o której

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5b. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 pkt 6

ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na

podstawie art. 15 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

Poprawka sen.
L. Cichosza
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

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


