
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 36 Nr posiedzenia: 57

Data posiedzenia:  24 czerwca 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk
senacki nr 159, przedstawiciel wnioskodawców – senator Stanisław Iwan).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Ustawodawczej,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam Niemczewski,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo Finansów:
− podsekretarz stanu Jacek Kapica,

− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− naczelnik Wydziału Wyrobów Winiarskich i Napojów Spirytusowych

w Departamencie Rynków Rolnych Krzysztof Potocki.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował o pozytywnych opiniach
w sprawie rozpatrywanego projektu ustawy, nadesłanych przez Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej oraz Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Przedstawiciel wnioskodawców, senator Stanisław Iwan, uzasadnił wniesienie przez senatorów
inicjatywy w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Podkreślił, że proponowane
rozwiązania mają na celu m.in. ułatwienie podjęcia produkcji win gronowych przez rolników i
gospodarstwa agroturystyczne, podniesienie konkurencyjności małych i średnich producentów
zajmujących się wyrobem wina gronowego z własnego surowca oraz pozwolą na pełne
wykorzystanie możliwości stworzonych przez przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica oraz naczelnik Wydziału Wyrobów
Winiarskich i Napojów Spirytusowych w Departamencie Rynków Rolnych w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Potocki poparli rozwiązania zawarte w rozpatrywanej
inicjatywie.
Senator Stanisław Iwan zgłosił poprawkę mającą na celu uzupełnienie proponowanych rozstrzygnięć
o zapisy dotyczące ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina. Poprawka uzyskała poparcie przedstawicieli ministerstwa finansów oraz
rolnictwa i rozwoju wsi.
Została także jednogłośnie przyjęta przez połączone komisje w głosowaniu (11 głosami za).
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach został wybrany senator Stanisław Iwan.



Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
i wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

sporządziła Barbara Kapis


