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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz nie-
których innych ustaw.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 23)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

…prosiłbym pana ministra – kamery i tak działają, tak? – o wyrażenie opinii co
do poprawki trzeciej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, nasze stanowisko jest takie, że my tę
poprawkę przyjmujemy.

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Jest zgoda na przyjęcie, tak?)
Tak, jest zgoda na przyjęcie tej poprawki.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Pani legislator, proszę.

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Hanna Kaśnikowska:

Nie mam uwag. Jest to poprawka merytoryczna i w moim przekonaniu dobrze
sformułowana, co prawda z dużym skrótem myślowym, ale myślę, że będzie wiadomo,
o co chodzi. W tej poprawce chodzi mianowicie o to, ażeby w przypadku, gdy jest
przydzielony określony limit produkcji buraków określonemu plantatorowi i jest po-
trzeba zmiany umów kontraktacji, ta zmiana umów kontraktacji była proporcjonalna do
praw nabytych przez plantatorów. Taki jest sens tej poprawki. Pan senator prosił o zre-
dagowanie poprawki z taką właśnie intencją. Myślę, że to jest zgodne z prawem unij-
nym, bo gdy czytałam rozporządzenia unijne na te tematy, to one też mówiły o zacho-
waniu proporcjonalnie praw plantatorów. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
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Czy są jakieś uwagi panów senatorów? Nie widzę zgłoszeń.
W związku z tym możemy przechodzić do głosowań.
Mam pytanie: możemy po kolei głosować? Jak pani legislator uważa?

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Hanna Kaśnikowska:

Tak, poprawki się nie wykluczają, trzeba głosować po kolei.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dobrze, to po kolei.
Poprawka pierwsza jest to poprawka mniejszości. Była ona uzasadniana, wszy-

scy wiemy, o co chodzi. W związku z tym proszę o jej przegłosowanie.
Kto jest za poprawką mniejszości komisji? (2)
Kto jest przeciw? (6)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka nie przeszła.
Poprawka druga. Proszę o jej przegłosowanie.
Rząd, jak rozumiem, podtrzymuje poparcie, bo te wszystkie poprawki już były

rozpatrywane.
Proszę o przegłosowanie.
Kto jest za poprawką drugą? (9)
Dziękuję. Jednogłośnie za. Poprawka przeszła.
Poprawka trzecia. Uzasadnienie już było. Proszę o jej przegłosowanie.
Kto jest za? (8)
Ponieważ jest nas ośmiu, to jednogłośnie za, tak?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
No, dobrze…
(Głos z sali: Nie lubi cukru.)
Nie lubi cukru, tak? Dobrze.
Teraz poprawka czwarta. Ona już była przegłosowana, jest to poprawka komisji.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie za. Poprawka przeszła.
Poprawka piąta, też poprawka komisji, wcześniej przegłosowana.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie za.
Czyli wszystkie poprawki przeszły. Nie musimy głosować nad całą ustawą, tak?
(Głos z sali: Nie, nie.)
Sprawozdawcą był…
(Głos z sali: B.z.)
Bez zmian, tak? Kto był sprawozdawcą? Ja.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Ale nie, nie. Nie dlatego to mówię, tylko dlatego, że chcę zwrócić uwagę na to,
że mnie jutro nie będzie i chciałbym, żeby ktoś to wziął. Może kolega Górski?

(Senator Henryk Górski: Tę ustawę, tak?)
Tak, tak, jako sprawozdawca.
(Senator Henryk Górski: Dobrze.)
Sprawozdawcą będzie pan senator Górski.
Dziękuję.
Proszę.

Senator Andrzej Gołaś:

Mam prośbę do pana ministra. Mianowicie w swoim wystąpieniu dwukrotnie,
i w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji, i w dniu dzisiejszym, powiedział pan, że
ta zmiana eliminująca zapisy kodeksu postępowania administracyjnego jest konse-
kwencją żądania zawartego w audycie robionym przez Komisję Europejską. W związ-
ku z tym mam prośbę, ażeby pan tren fragment audytu dostarczył do wglądu, ażebym
mógł się z nim zapoznać. I to tyle.

Rozumiem, że jeżeli to do sekretariatu…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: To wniosek do pana ministra. Rozu-

miem, że przyśle nam to do komisji i wszyscy jej członkowie będą mieli…)
Tak, wszyscy członkowie komisji będą mogli zapoznać się z tym, w jaki sposób

Komisja Europejska ingeruje w nasze prawodawstwo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Rozumiem, że więcej wniosków nie ma.
Dziękuję.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Dziękuję panu ministrowi i osobom mu towarzyszącym.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 28)
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