
Druk  nr  2713 A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  EUROPEJSKIEJ

o  rządowym  projekcie  ustawy
o  zmianie  i  uchyleniu  niektórych  ustaw  w

związku  z  uzyskaniem  przez  Rzeczpospolitą
Polską  członkostwa  w  Unii  Europejskiej

 (druki  nr  2584  i  2713)
Sejm na 72 posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r. – zgodnie z art. 43 ust. 1 Regulaminu

Sejmu – skierował ponownie projekt zawarty w druku nr 2584 do Komisji Europejskiej w

celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło

przedstawicieli Komisji.

Komisja Europejska po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 1

kwietnia 2004 r.

wnosi:

 W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki:

odrzucić projekt ustawy w całości;

- poseł  M. Kotlinowski

- odrzucić

1) w art. 8, w zmianie dot. art. 7 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i
życia oraz mienia wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o
pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także
wszelkie wyroby wprowadzane do obrotu służące do ochrony przeciwpożarowej,
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mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do
użytkowania.””;

- posłowie: Z.Witaszek, M.Figlus, R.Jagieliński,
J.Skutecki, J.Pękała, A.Woś, R.Chodynicki, -  odrzucić

2) w art. 100 po pkt 13 dodać nowy pkt w brzmieniu:

„...) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

„Art. 85a. Główny Inspektor jest organem właściwym do prowadzenia rejestru umów
w sprawach rozmnażania nasion w państwach trzecich, zgodnie z
rozporządzeniem nr 2514/78/EWG z dnia 26 października 1978 r. w
sprawie rejestracji w Państwach Członkowskich umów w sprawach
rozmnażania nasion w państwach trzecich (Dz. Urz. WE L 301,
28.10.1978, z późn. zm.).”;

- posłowie: Cz.Marzec, P.Krutul, J.Czepułkowski,
O.Poniźnik, S.Kurpiewski -  przyjąć

3) po art. 101 dodać nowy art. ... w brzmieniu:

„Art. … . W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy
finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego składa się do
dnia 15 lutego roku, w którym program będzie realizowany.”;

 2) w art. 22 uchyla się ust. 2;

3) w art. 23:

a)  ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Organizacja producentów składa wniosek o przyznanie pomocy
finansowej, o której mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy do
dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę tej
organizacji, do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty
potwierdzające poniesione wydatki z tytułu przygotowania
programu operacyjnego oraz kopię decyzji, o której mowa w art.
16 ust. 3.

4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę
organizacji producentów, wydaje decyzję administracyjną w
sprawie przyznania pomocy finansowej z tytułu przygotowania
programu operacyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku o przyznanie tej pomocy.”,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w
sprawach zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w
przypadkach przewidzianych w przepisach, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 6.”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na siedzibę
organizacji producentów rybnych, wpisanej do rejestru
organizacji uznanych, wydaje, na wniosek tej organizacji,
decyzję administracyjną w sprawach przyznania:

1) rekompensaty finansowej za wycofanie produktów rybnych;

2) pomocy finansowej na utrwalanie i przechowywanie
produktów rybnych;

3) zryczałtowanej pomocy finansowej za niezależne wycofanie
produktów rybnych;

4) pomocy finansowej na prywatne składowanie

- w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za dany rok kalendarzowy,
organizacja producentów składa do dyrektora oddziału regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze
względu na siedzibę tej organizacji, do dnia 30 kwietnia następnego
roku.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz
dokumenty, które dołącza się do wniosku, mając na względzie
zapewnienie prawidłowości przyznawania pomocy finansowej.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje w terminie
60 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawach
zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy finansowej w przypadkach
przewidzianych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i
6.”,

5) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. 1.Organizacja producentów ubiegająca się o pomoc finansową,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 – 4, prowadzi
ewidencję utrwalonych i przechowywanych produktów
rybnych.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której
mowa w ust. 1, mając na względzie w szczególności
wykazanie informacji o ilości i rodzajach utrwalonych i
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przechowywanych produktów rybnych, a także o
poniesionych kosztach utrwalenia i przechowywania tych
produktów.”;

6) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Przedsiębiorcy, który nie wprowadza na rynek produktów
rybnych, o których mowa w art. 25, albo wycofuje te
produkty z rynku, przysługuje rekompensata finansowa.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek o
przyznanie rekompensaty finansowej za dany rok
kalendarzowy do dyrektora oddziału regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze
względu na siedzibę organizacji producentów, uznanej za
reprezentatywną dla danego obszaru, na podstawie przepisów
Unii Europejskiej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5, do
dnia 30 kwietnia następnego roku.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i sposób przyznawania
rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1, wzór
wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty, które
dołącza się do wniosku, mając na względzie przepisy Unii
Europejskiej oraz zapewnienie prawidłowości przyznawania
pomocy finansowej.

4. Decyzję administracyjną w sprawie przyznania albo odmowy
przyznania rekompensaty finansowej dyrektor oddziału
regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wydaje w terminie 90 dni od dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w
sprawach zmniejszenia albo nieudzielenia pomocy
finansowej w przypadkach przewidzianych w przepisach, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6.”;

7) uchyla się art.  27 - 29;

8) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30.  Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje informację
Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
terminie:

1) 14 dni o:
a) dokonaniu wpisu organizacji producentów do rejestru

organizacji uznanych,
b) skreśleniu organizacji producentów z rejestru organizacji

uznanych,
c) każdej zmianie danych, o której mowa w art. 14,
d) każdej zmianie programu operacyjnego, o której mowa

w art. 16 ust. 4;
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2) do 31 marca roku, w którym program operacyjny będzie
realizowany, o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia
programu operacyjnego;

3) do 31 stycznia następnego roku o ocenie skuteczności realizacji
zatwierdzonych programów operacyjnych.”;

- posłowie: J.Klimek, G.Tuderek, W.Okoński, J.Michalski,
G.Woźny, R.Smoleń, J.Orkisz, M.Widuch, A.Czuż, A.Namysło,
K.Pietrzyk, E.Romero, J.Młynarczyk, J.Knapik,
J.Grobel-Proszowska, Sz.Skomra, W.Jędrusik - przyjąć

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2004 r.

  Sprawozdawca  Przewodniczący
                    Komisji Europejskiej

  (Robert Smoleń)          (Jerzy Czepułkowski)






