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Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji chciałabym podziękować za możliwość przedstawienia
dodatkowych  uwag  i  zaktualizować  wcześniej  przesłane  uwagi  do  projektu  ustawy  o  pffec/.wc/z/.a/an/.u
mamowan/.u  żywnośc/. -druk  1256  (dalej  projekt)  będącego  przedmiotem  prac  legislacyjnych.  Celem
ustawy   jest   ograniczenie   marnowania   żywności   działanie   godne   wsparcia   ze   strony   wszystkich
interesariuszy w tym handlu co czynimy na co dzień od wielu lat ograniczając straty do 5% (najmniej wśród
wszystkich   w   łańcuchu   dostaw   żywności),    przekazując   żywność   na   cele   charytatywne,    czy   też
uczestnicząc od lat w dialogu publicznym na rzecz ograniczenia marnowania żywności także dotyczącym
konsultowanego projektu.

Uczestnicząc zatem  w tym  dialogu  zwracamy  uwagę  na  uwzględnienie  zrównoważonego  podejścia  do
obowiązków wszystkich  interesariuszy  czemu  służy  poprawka  do  projektu  ustawy  dotycząca  obniżenia
opłaty  o  masę  żywności   nie  przyjętej  przez  organizacje  charytatywne.  Wspomniana  poprawka  była
zgłoszona na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.  Jednak pomimo pozytywnej opinii  Komisji Gospodarki
i  lnnowacyjności  nie  uzyskała  wymaganej  większości  w  111  czytaniu  na  posiedzeniu  plenarnym  Sejmu.
Pragnę  podkreślić,  że ta  poprawka  ma  na  celu  rozsądne  rozłożenie  obowiązków  pomiędzy  sieciami  a
organizacjami charytatywnymi. Naszym zdaniem nie można jednej ze stron jedynie obciążać obowiązkami
w postaci zawarcia  umowy na  przekazywanie Żywności czy kar a druga strona  mimo  nie wywiązywania
się z zawartej umowy ma być nadal beneficjentem opłaty w zakresie żywności, której nie odebrała.
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Mając na względzie \^rw.  kwestie pozwalam sobie zgłosić następującą poprawkę od tekstu ustawy:

1.   W ar1. 5 po ustL 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Żywności, która nie została odebrana przez organizację pozarządową w ramach realizacji umowy,
o której mowa w art.  3 ust.  1,  sprzedawca żywności nie dolicza do masy mamowanej żywności."

Konsekwencją przyjęcia poprawki będzie zmiana oznaczeń jednostek redakcyjnych w ustawie.

Uzasadnienie
Zasadne jest wprowadzenie zapisu w ustawie, zgodnie z którym sprzedawca żywności nie dolicza do
masy   mamowanej   żywności,   żywności,   której   przyjęcia   organizacje   pozarządowe   odmówiły   -
ustawodawca  nie  może  dopuścić  do  sytuacji  w  której  sprzedawca  żywności  wykonując  umowę  z
organizacją pozarządową,  ponosi koszty jej wykonania, koszty utylizacji żywności, a nadto musi uiścić
opłatę za mamowanie żywności.

Mam  nadzieję,  że  Pan  Przewodniczący i Wysoka  Komisja wezmą pod  uwagę  nasze sugestie w trakcie

prac nad projektem ustawy o przeoł.wdz/.a/an/.u mamowanł.u Źywnoścł. - druk 1256.

Prezes POHiD


