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S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (druk nr 3707).

Marszałek Sejmu – na podstawie art. 37 ust. 1 , art. 40 ust. 1 i art. 95b regulaminu

Sejmu  skierował w dniu 8 lutego 2005 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i

Rozwoju Wsi  do pierwszego czytania.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i po

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 1 i 10 marca 2005 r. oraz po

wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że projekt

ustawy zawarty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 3 marca 2005 r.

          Sprawozdawca                                                                   Przewodnicząca  Komisji

   /-/Zofia Grzebisz-Nowicka                                                          /-/Wojciech Mojzesowicz
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Projekt

USTAWA

z dnia          2005 r.

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.1)) wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) po art.17b dodaje się art. 17c w brzmieniu:

„Art. 17c. 1. Inspekcja prowadzi kontrole prawidłowości dokonanych transak-
cji finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem
refundacji eksportowych oraz działań objętych Planem Rozwoju
Obszarów Wiejskich, zwane dalej „kontrolami”.

2. Kontrole są prowadzone na zasadach określonych w rozporządze-
niu Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie
kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących
część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dy-
rektywę 77/435/EWG (Dz.Urz. WE L 388 z 30.12.1989, str. 18;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 3, t. 9, str. 208, z
późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 4045/89”.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do
spraw rynków rolnych są organami właściwymi do:

1) przeprowadzania analizy ryzyka w rozumieniu rozporządze-
nia nr 4045/89 w zakresie prawidłowości dokonanych trans-
akcji finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Ry-
backiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych,

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.

Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz
z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. WE L 328 z 20.12.1994, str. 1;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 3, t. 17, str. 24; Dz.Urz. WE L 328 z 5.12.2002, str.
4; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 3, t. 37, str. 443.
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2) opracowywania projektu rocznego planu kontroli, o którym
mowa w rozporządzeniu nr 4045/89,

3) przekazywania Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych planu kontroli.

4. Do przeprowadzania kontroli, w zakresie nieuregulowanym w
rozporządzeniu nr 4045/89, stosuje się odpowiednio przepisy art.
24-28.

5. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rol-
nictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych
protokół z kontroli wraz z dokumentacją jej dotyczącą w terminie
30 dni od dnia zakończenia kontroli.”;

2) w art. 40:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr
4045/89, nie udostępnia dokumentów lub nie udziela informacji obję-
tych zakresem kontroli

– podlega karze grzywny.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-4a, następuje
w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykrocze-
nia.”.

Art. 2.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia, przeznaczonych
na finansowanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, po-
między częściami, których dysponentami są wojewodowie, mając na względzie pra-
widłowe wykonywanie zadań Inspekcji.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


