
Warszawa, dnia 15 września 2009 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Rządem Republiki Serbii

o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych,

podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

(druk nr 651)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy między Rządem

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy

w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja2007 r. (zwanej w dalszej części

opinii "Umową").

Umowa określa zasady wzajemnej pomocy administracyjnej organów celnych

obydwu państw. Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego dostarczania informacji,

dokumentów i danych wywiadu, pomocnych w zapewnieniu prawidłowego stosowania

przepisów celnych oraz zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw celnych.

Umowa dotyczy m. in. współpracy przy stosowaniu metody przesyłki niejawnie

nadzorowanej oraz zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami

psychotropowymi.

Przekazywane, zgodnie z Umową, informacje i dokumenty mogą zawierać dane

osobowe. Dane te są szczególnie chronione poprzez zastosowanie klauzuli poziomu ochrony

przewidzianego w państwie przekazującym informację. Minimalny zakres ochrony danych

osobowych określa także załącznik do Umowy: "Ochrona danych osobowych".

Z dniem wejścia w życie Umowy, w stosunkach pomiędzy Polską a Serbią, traci moc

Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej

Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych,

podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 1967 r.



- 2 -

Objęcie materią Umowy kwestii związanych z gromadzeniem i przekazywaniem

danych osobowych uzasadnia tryb związania Polski umową międzynarodową, za uprzednią

zgodą na ratyfikację, wyrażoną w ustawie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji

w takim trybie powinna być ratyfikowana umowa, która dotyczy wolności i praw

obywatelskich oraz spraw uregulowanych w ustawie.

Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że wykonanie Umowy nie wymaga

przyjęcia dodatkowych krajowych środków prawnych, a związanie Umową nie spowoduje

dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu państwa.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 11 września 2009 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2208). Projekt stanowił przedmiot prac

sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Szymon Giderewicz

legislator


