Druk nr 1837-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1789)

Sejm na 53 posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 r. - zgodnie z art. 47 ust. l
Regulaminu Sejmu -

skierował

ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1837

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawki zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisja

Finansów

Publicznych

po

rozpatrzeniu

wniosku

i

poprawki

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2013 r.
wnosi:

Wy s o k i S ej m raczy następujące wniosek i poprawkę:

odrzucić

projekt ustawy

-KPSP
-odrzucić

Uwaga:

konsekwencją przyjęcia

wniosku

będzie bezprzedmiotowość

poprawki.

art. 17 nadać brzmienie:
"Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z
wyjątkiem art. l pkt 2, 3, 12 oraz pkt 14 w zakresie art. 112b, które

2
wchodzą

w życie z dniem l stycznia 2014 r.".

-KPPO
-przyjąć

Warszawa, dnia 7listopada 2013 r.

Przewodniczący

Sprawozdawca

(-) Zofia Czemow

Komisji
Finansów Publicznych

(-) Dariusz Rosati

Warszilwa, dnia

.f

listopada 7013 r.

MtnlStN
Zagr-onicznvcll

~.pr-;1w

OPUC.920.1521.20~~~1--doL:rPB-015-392-13 z 07.11.2013 r.

Pan Dariusz Rosatl
Komisji
Finansów Publlcznych
Przewodniczący

Sejm RP

z prawem. Unii Europejskiej wnlosku i poprawki ujętych w dodrrtkowym
sprawozdaniu Komisji Fittansów Publianyclł o rządowym projekcie ustawy o zmior'tie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1837-A) wyrażona
na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r~ o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 431 z późn. zm.) w związku 2 art. 42 ust. 4 l art. 54
ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw Clłonkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii EuropejskieJ
opinia o

zgodności

...f:

.f
SLunuwrw Panie Przewodniczący,

w zwi;.1zku

l. prt.edłoz.onym

.

'

~

1.

dodatkowym '-'Pr<IWOldaniem pozwalam sobie wymóc poniisrą

opinię.

Odnosząc się do ujętego w

dodatkowym ~pr<.~wozdaniu Komisji wniosku o odrTUcenie
projektu ustawy zwracam uwagę, i.e projekt ZJWiera przepisy stanowlqce implement;,H:j~
dyrektywy Rady 2011/85/UE z dni<J S Iisropada 2011 r. w sprawie wymoeów dlo ~<:Iw
bud.ielowych państw cz~onkowskich. 7t:odme z art. 15 ust. l tej dyrektywy termin m1
wpwwadzcnic w życie przcpbów wdr.:>i.:ajqcych upływa 31 grudnia 2013 r. W 1.wiązku L
powyższym odrzun-mie projektu uoiemo71iwi realize:H.:j(i obowiązku implcmcnlucy_jne(';o.

Wnło.sek ujęty w sprawozdaniu jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej w zakresie
wskazanym w niniejszej opinii_

Poprawka

ujęta

w dodatkowym sprawozdaniu jest .:godna z prawem Unii Europejskiej.
".:'

Do WJ.i.łsJgry•o:~r,i:
P;.m Jan V1ncent-Ro5towsld

Witl'fJ((';7.es Rady Mini!>trów

Minister Finunsów

