Warszawa, dnia 9 maja 2016 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
(druk nr 158)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Ustawa ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania

środków na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach poddziałania
wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW
2014–2020) przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy.
Ustawa wprowadza możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę
w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy
w działaniu tworzenie grup producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–
2020.
Ponadto ustawa m.in. zmienia formę przyznania pomocy (technicznej i pomocy
w ramach poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa). Dotychczas pomoc była przyznawana w formie
decyzji administracyjnej, a po nowelizacji ustawy – w formie umowy. Należy zwrócić uwagę,
że uniemożliwi to zaskarżenie odmowy udzielenia pomocy.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu
ujednolicającego zasady przekazywania środków na finansowanie płatności w ramach
wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rolniczego Gwarancji i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, który ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
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II.

Przebieg prac legislacyjnych
Ustawa została uchwalona przez Sejm na 17. Posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
(druk nr 403).
Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która
wprowadziła do projektu szereg poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym.
W trakcie drugiego nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił ustawę
w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję.

III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Michał Gil
Główny legislator

