
Warszawa, dnia 9 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o

zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 272)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej jest dostosowanie jej

przepisów do rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005

w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Nowelizacja polega na dodaniu do tej ustawy art. 9a. Dodawany artykuł określa

zasady sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu beneficjentów, o którym

mowa w art. 44a rozporządzenia 1290/2005. Zgodnie z tym przepisem, wykaz będzie

sporządzała jednostka koordynująca. Wykaz będzie publikowany na stronie internetowej

administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i

ministra właściwego do spraw rynków rolnych. W art. 9a określono również informacje, które

znajdą się w wykazie. Ustawodawca nakłada na agencje płatnicze obowiązek przekazywania

jednostce koordynującej informacji niezbędnych do sporządzenia wykazu.

W art. 4 ustawy nowelizującej określono zasady informowania beneficjentów o

publikowaniu i przetwarzaniu danych zawartych w informacjach, o których mowa w art. 1

rozporządzenia nr 259/2008, dotyczących środków otrzymanych z EFRG i EFRROW w

latach budżetowych 2007 i 2008.
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Opiniowana ustawa zmienia ponadto ustawę z dnia 26 stycznia 2007 r.

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ustawę z dnia 7 marca 2007 r.

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmiany w tych ustawach są konsekwencją

dodania art. 9a do ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 8 października 2008 r. Projekt

ustawy był przedłożeniem rządowym. W trakcie prac w Sejmie nie wprowadzono zmian

istotnych z merytorycznego punktu widzenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych. Niemniej nasuwa się

wątpliwość, dlaczego w dodawanym art. 9a w ust. 5 mówiąc o informacjach właściwych

poszczególnym rodzajom beneficjentów odsyła się do ust. 3 pkt 1 – 3 tego artykułu, zamiast

do ust. 3 (analogicznie, jak to uczyniono w ust. 4 tego artykułu). W ust. 3 katalog informacji

właściwych poszczególnym rodzajom beneficjentów ujęto w trzech punktach. Sposób, w jaki

sformułowano odesłanie w ust. 5 może sugerować, że w ust. 3 są więcej niż trzy punkty.
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