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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 1 lutego 2012 r.
Druk nr 52 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty
w dniu 1 lutego 2012 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(-) Jerzy Chróścikowski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. c, w pkt 26 skreśla się wyrazy "i ceny

Wniosek
KRRW
poparty przez
komisję

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

jednostkowej tego surowca";

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit a, w pkt 3 w lit. b skreśla się wyrazy

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

"i oznaczony" oraz wyrazy "i 7";

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. f, w ust. 4 część wspólną pkt 3 oznacza się

Poprawka sen.
J. M. Jackowskiego

jako część wspólną ust. 4;

4)

w art. 1 w pkt 5, w art. 16g w ust. 4 wyraz "ostateczna" zastępuje

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

się wyrazami "natychmiast wykonalna";

5)

w art. 1 w pkt 16, w art. 24ac:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "o ARR"" dodaje się wyrazy "lub
dostarczał skrobię ziemniaczaną w roku gospodarczym 20112012 na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku 2011",
b) w ust. 2:
- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ARR" dodaje
się wyrazy "lub nie dostarczał skrobii ziemniaczanej w roku
gospodarczym 2011-2012 na podstawie umowy kontraktacji

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego
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zawartej w roku 2011",
- w pkt 1 po wyrazach "2012 r." dodaje się wyrazy "lub
dostarczał skrobię ziemniaczaną w roku gospodarczym 20112012 na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku 2011,
nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim
w roku gospodarczym 2011-2012";

Uwaga:
Poprawki nr 6 i 12 należy głosować łącznie.
6)

w art. 1 pkt 32 otrzymuje brzmienie:
"32) w art. 40 w ust 1:
a) wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się wyrazami "Kierownik
biura powiatowego",
b) wyrazy "odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub
nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności
cukrowej, płatności do pomidorów lub płatności do krów i
owiec, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja
2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności
nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100
euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego
zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006" zastępuje się
wyrazami "odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub
nadmiernie pobranych jednolitej płatności obszarowej,
wsparcia specjalnego, oddzielnej płatności do owoców
miękkich, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej lub
płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, w przypadku gdy kwota każdej z
tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej
równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu
euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr
1913/2006";

Poprawka sen.
J. M. Jackowskiego
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7)

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

w art. 1 w pkt 35 w lit. c:
a) w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 2a",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia:
1) doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1;
2) kiedy decyzja, o której mowa w ust. 2a, stała się
ostateczna.";

8)

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

po art. 9 dodaje się art. … w brzmieniu
"Art. …. W 2012 r. minister właściwy do spraw rolnictwa
zainicjuje procedurę zmierzającą

do wystąpienia do

Komisji Europejskiej, aby ta , działając w trybie art. 141
ust.

2

rozporządzenia

nr

73/2009,

upoważniła

Rzeczpospolitą Polską do dokonania zaliczkowych
płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do
pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do
tytoniu, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz płatności
niezwiązanej

do

skrobi,

zgodnie

z

warunkami

określonymi w art. 29 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr
73/2009, zgodnie z art. art. 37 ust. 2 i 3 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 11 należy głosować łącznie.
9)

w art. 11 skreśla się ust. 3;

Poprawka sen.
J. M. Jackowskiego

10)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
J. M. Jackowskiego

"Art. 12. Przepisy art. 35 i art. 37a ustawy, o której mowa w art. 3
tracą moc z dniem 30 czerwca 2012 r.";
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11)

w art. 13 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz art. 11 ust. 3 pkt 1";

Poprawka sen.
J. M. Jackowskiego

12)

w art. 13 w pkt 2 wyrazy "art. 1 pkt 32" zastępuje się wyrazami

Poprawka sen.
J. M. Jackowskiego

"art. 1 pkt 32 lit. a".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

