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Druk nr 338

VII kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o
rejestracji i ochronie oznaczeń geograflcznych
napojów spirytusowych (druk nr 170).

Marszałek Sejmtr - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminlr Sejmu - po
zasięgllięciu opinii Prezyclium Sejmu - skierował w dnitr 27 stycznta 20|2 r. powyŻszy
projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i l{ozwoju Wsi do pierwszego czylann.

Komisja Rohlictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytanta i
rozpatrzenilr tego proiektu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 r.

w'nosi:

!\,1'so ki Sej m Llclrrval ic racz5, zał'ączony projekt t lstawy.

Warrszarva. dnia 24 kwietnia2012 r.

Sprarvozdarvca

(-) Jan Krzysztof Ardanowski

Przer,vodn iczący K orn i s'j i

(-) Krzysztof Jurgiel
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia         2012 r.                     

 

 

o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji  
i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych1) 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o 
rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 
208, poz. 1539, z późn. zm.2)) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Polska Wódka/Polish Vodka to:  

1) wódka niezawierająca dodatków innych niż woda albo 

2) wódka smakowa o nadanym dominującym smaku innym niż smak su-
rowców użytych do jej wyrobu, zawierająca naturalne środki aroma-
tyczne, a w szczególnych przypadkach barwniki, o maksymalnym po-
ziomie cukru wyrażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczają-
cym 100 gramów na litr czystego alkoholu  

– otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z 
żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków, upra-
wianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy 
wyrobu odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która mo-
że być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organo-
leptycznych.”. 

 

                                                 
1) Ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 2 września 2011 r., 

pod numerem 2011/0456/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 
65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących 
usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z 
późn. zm.). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 
1056 i Nr 216, poz. 1368, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. 
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Art. 2.  

Polska Wódka/Polish Vodka wyprodukowana przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy w sposób określony w art. 38 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 
może być wprowadzana do obrotu jako Polska Wódka/Polish Vodka lub znajdo-
wać się w obrocie, nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy.  

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.  

 



w arszawa ffi*wietn ia foLl r.

Minlster
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 728- r1/dk/4
3fl-8rl

dot.: RRW-075-94/ZOI2 z 25 kwietniazo]-f r.

Pan
Krzysztof Jurgiel
Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejm RP

opinia o zgodnościz prawem Unii Europejskiej projekt ustawy o zmianie ustdwy o wyrobie
napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznoczeń geograficznych napojów
spirytusowych ujętego W sprawozdaniu Komisji Ro|nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia
2oL2 r. (druk nr 338) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września
1997 r. o dziatach administracji rzqdowej (Dz. U. z 2oo7 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w
związku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez ministra w|aściwego do spraw
członkostwa Rzeczypospolitej Po|skiej w Unii Europejskiej

Szanow ny Panie Przewod niczqcy,

w zwiqzku z przedłożonym sprawozdaniem (druk nr 338) pozwa|am sobie wyrazić ponizszq
opin ię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europeiskiej.

Z poważaniem

{ffi"anlęR
póosetretar"\starlu

Do wiadomości:
Pan Marek Sawick i
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z upo

MacteJ Szpitnar


