
Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

(druk nr 804)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia art. 31 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji

Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.) oraz art. 20

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.

427, z późn. zm.).

Nowelizacja ma na celu stworzenie podstaw prawnych do potrącania przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwot ustalonych z tytułu odliczeń na podstawie

przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009

odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu

zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w

wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w

odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla

sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65) oraz przepisów rozporządzenia

Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur

kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju

obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.).

Potrącanie będzie możliwe z należnych rolnikom płatności dokonywanych z

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach różnych programów pomocy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sejm uchwalił ustawę nie wnosząc do niej poprawek.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Michał Gil

Legislator


