
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 18 grudnia 2003 r. Druk nr 559 B

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 grudnia 2003 r.

ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2003 r.

- Komisja wnosi:
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(-) Janusz Lorenz
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami

i organizacji rynku wina

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2003 r.

ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku

�����	���������	��	���	�����	����������	�������� 

1) w art. 1 w ust. 1 wyrazy "zasady wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich oraz obrotu tymi

�!��"���#	 ��������	 ���	 �!������	 #�����!	 �!��"	 $����������!�%	 �����&�

winiarskich oraz obrotu wyrobami winiarskimi";

2) �	 ����	 �	 �	 ���	 �	 �����'�	 ���	 �!���!	 #�	 �	 �!�	 �!��"	 '"	 ���'��	 ����	 ���������

�!�������	�	��������	���%�����!�%	�	����	�����!�%�#(

3) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

#)*	 �����������	 +	 ��!����,	 ���%��'�������	 ��������	 �	 ��'	 �����!	 ����������

fermentowanego napoju winiarskiego;";

4) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyroby winiarskie gronowe, w tym:

a) �����'���	 �	 ���������%	 -���	 .����������	 �	 �������	 ���&'���	 �����������

rynku wina:

- wina gronowe,

- ����	�������	������	'"	�&��������

- ����	�������	������	��������	'"	�&�������	���������

- wina gronowe likierowe,
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b) �����'���	 �	 ���������%	 -���	 .����������	 �����������!�%	 ��&'��	 �����!

definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych

napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych:

- aromatyzowane wina gronowe,

- aromatyzowane napoje winopochodne gronowe,

- aromatyzowane koktajle winopodobne gronowe.",

b) �����'�	���	���	�(

5) �!��	��������	�	����!���	"�������� 

"Wyrób fermentowanych napojów winiarskich oraz obrót wyrobami winiarskimi";

6) �	 ����	 �)	 �	 ���	 �	 �	 ���	 �	 ��	 �!�����%	 #����������	 �����������#	 ������	 ���	 �!���

"(miejskiego)";

7) �	����	�/	�	���	�	�����'�	���	�!���!	#�	����	���������	��$��������	�	��&�!�%	����	�	����

26, ze stanem faktycznym";

8) �	����	�0	�	���	�	�	���	�	�����	�!�����	#��������%#	������	���	�!���!	#�'����	�#(

9) �	����	�0	��	���	�	������	���	���	��	�	"������� 

#���	 1!������	 �������	 �������'����	 2�������	 �������!	 ��	 ���'��	 ��	 �������

�����������	 ����!	 �������'�	 �'"�	 ��	 ���'��	 ��	 �������	 �!���!�����

������'�����	 �������������	 �������	 ������'�	 �	 ��������	 ���������	 ��	 ������

faktycznym informacji, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.";

10) art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31. Kto:

1) wyrabia fermentowany napój winiarski niezgodnie z wymaganiami

�����'��!��	�	����	3	+	���

2) wprowadza do obrotu wyrób winiarski niezgodnie z wymaganiami

�����'��!��	�	����	�/

- podlega grzywnie.".
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