
Warszawa, dnia 27 maja 2009 roku

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(druk nr 566)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa. Dostosowuje prawo krajowe do rozporządzenia Komisji (WE)

nr 1034/2008 z dnia 21 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 885/2006

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

w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia

rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2008, str. 13).

Ustawa nowelizująca zmienia zasady potrącania należności przysługujących Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja) od beneficjentów środków

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego

Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dotychczas obowiązujące

przepisy dawały prawo potrącenia z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności

dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy

Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych

na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy. Innymi słowy, obecnie jest

możliwe potrącenie tylko w ramach tego samego funduszu. Opiniowana ustawa zwiększa

zakres stanów faktycznych, w których potrącenie stanie się możliwe i da prawo potrącenia

należności Agencji z należnością lub wierzytelnością dłużnika z tytułu płatności z EFRG albo

z EFRROW niezależnie od tego, z którego z nich wynika należność Agencji.

Jest to rozwiązanie mniej korzystne dla rolników już korzystających z pomocy, ale

należy uznać, że mieści się w granicach swobody ustawodawcy w stanowieniu prawa.
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Druga zmiana wprowadzana niniejszą nowelizacją zmienia przepis przejściowy

ustawy nowelizowanej, rozciągając działanie przepisów dotyczących umarzania, w całości

lub w części, rozkładania na raty lub odraczania terminu spłat wierzytelności Agencji

przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie

z krajowych środków publicznych, na zdarzenia prawne powstałe na podstawie umów

zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizowanej. W praktyce poszerzy

to zakres stosowania tych przepisów w stosunku do wierzytelności Agencji przypadających

jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych wyłącznie z krajowych

środków publicznych, a niebędących środkami Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia

Rolnictwa. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla beneficjentów.

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 42. posiedzenia w dniu 21 maja 2009 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk nr 1954). Projekt ustawy był przedmiotem prac

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja, po rozpatrzeniu projektu nie

wprowadziła do niego poprawek. W trakcie drugiego czytania nie zostały zgłoszone

poprawki. Ustawa została uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez rząd.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Michał Gil

Legislator


