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96. posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w dniu 3 grudnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.



(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 42)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Ireneusz Niewiarowski)

Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Niewiarowski:

Upoważniony przez pana przewodniczącego, poprowadzę dzisiejsze posiedzenie
komisji.

Jak myślę, sprawa jest na tyle jasna, że jeśli nie będzie sprzeciwów pań i panów
senatorów, to wkrótce przystąpimy do głosowania.

Jest z nami pan dyrektor, więc gdyby mieli państwo pytania od strony legisla-
cyjnej, będzie na nie odpowiadał. Wszyscy pamiętamy, że były zarzuty, iż poprawki
mniejszości są niekonstytucyjne.

W trakcie debaty pojawił się wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jest po-
prawka, którą zaakceptowaliśmy już wcześniej, oznaczona arabską trójką, dotycząca
tak naprawdę zmiany kosmetycznej.

Jeśli nie ma żadnych propozycji, uwag, to zgodnie z procedurą przystąpimy do
głosowania…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Głowski:

Ja bym poprosił pana dyrektora o ustosunkowanie się do poprawki, która była
przyjęta pierwotnie. Czy ewentualnie moglibyśmy ją pominąć w toku prac, przyjmując
najdalej idący wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu
Roman Kapeliński:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Proponowaliśmy państwu w naszej opinii tę poprawkę bodajże razem z kilkoma

innymi. Tamte wydały nam się troszeczkę ważniejsze, a ta została zaproponowana
niejako z rozpędu, ponieważ eliminowała ona pewną usterkę legislacyjną, czyli brak
wskazania ustępu w art. 47. Wydaje się, że gdyby tylko ta jedna poprawka miała sta-
nowić uchwałę Senatu do tej ustawy, to nie byłoby to wskazane. Taką sprawę można
załatwić w inny sposób, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo.
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Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Niewiarowski:

Dziękuję, Panie Dyrektorze.
Proszę bardzo, pan senator Błaszczyk.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Mam pytanie do pana legislatora. W inny sposób to znaczy, w jaki sposób? Je-
żeli omijamy tam pewne procedury prawne i tutaj możemy pozwolić sobie na jakieś
odstępstwa, to chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób możemy to załatwić.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu
Roman Kapeliński:

Szanowni Państwo, gospodarzem każdej ustawy jest Sejm, i tak naprawdę Sejm,
jeżeli tego rodzaju omyłki zostaną dostrzeżone, może je poprawiać, nie poprzez nowe-
lizację. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Ireneusz Niewiarowski:

W takim razie przechodzimy do głosowania. Najdalej idącym wnioskiem jest
oznaczony w druku rzymską jedynką wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za tym wnioskiem? (4)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty, w związku z tym przyjmujemy ustawę

bez poprawek.
Rozumiem, że sprawozdawcą jest pan senator Błaszczyk.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 46)
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