
Warszawa, dnia 18 czerwca 2008 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(druk nr 161)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem nowelizacji ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o organizacji rynku mleka i

przetworów mlecznych jest zmiana zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości

referencyjnej kwoty mlecznej oraz wprowadzenie możliwości odstąpienia od potrącania przez

podmioty skupujące zaliczek na poczet opłaty z tytułu przekraczania przez producentów

mleka indywidualnych ilości referencyjnych w latach kwotowych 2008/2009 i 2009/20010.

Powodem tej zmiany jest zwiększenie krajowej kwoty mlecznej w związku z decyzją unijną

zwiększającą te kwoty dla wszystkich państw członkowskich (vide uzasadnienie do projektu –

druk nr 582).

Zmiany polegają na zniesieniu możliwości maksymalnego 30% przekroczenia przez

producenta indywidualnej ilości referencyjnej oraz zwiększeniu maksymalnej wysokości

indywidualnej ilości referencyjnej przyznawanej z krajowej rezerwy z 20 000 kg do

30 000 kg.

Nowelizacja zawiera ponadto przepisy, które mają obowiązywać w określonym

czasie. Dotyczy to zawieszenia w okresie dwóch lat kwotowych, tj. 2008/2009 oraz

2009/2010 obowiązku pobierania zaliczek na poczet opłaty z tytułu przekroczenia

indywidualnej ilości referencyjnej. Zawieszenie pobierania zaliczek pociąga za sobą inne

zmiany, jak choćby w zakresie rezygnacji z obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku

bankowego, na którym gromadzone są zaliczki, czy zmiany w zakresie danych objętych

wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów skupujących mleko.
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Projekt ustawy jest projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej, w

szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.

ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące

niektórych produktów rolnych oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30

marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr

1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Nowelizacja wypracowana została na podstawie projektu poselskiego – druk nr 582,

z dnia 28 maja 2008 r. skierowanego do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i

Rozwoju Wsi.

Sejm uchwalił ją na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r.

III. Uwagi szczegółowe

Biuro Legislacyjne pragnie zwrócić uwagę na przepis art. 7.

Wyznacza on podmiotom skupującym dwumiesięczny termin w okresie przypadającym za 2

lata od wejścia w życie nowelizacji, do wykonania obowiązku przekazania informacji o

numerze posiadanego rachunku bankowego, pod rygorem wykreślenia z rejestru podmiotów

skupujących mleko. Tak odległy termin wykonania obowiązku obwarowany bardzo surowym

rygorem wykreślenia podmiotu skupującego z rejestru podmiotów skupujących można uznać

za naruszenie proporcji sankcji w stosunku do przewinienia oraz zbytni formalizm prawny.

Hanna Kaśnikowska - główny legislator


