
Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.

Opinia

do ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską

i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej

strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym

nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej

w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.

W dniu 17 lutego 2006 r. Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP

ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami

Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie

przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom

naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października

2004 r.

Celem Umowy jest uzupełnienie postanowień Europejskiej Konwencji o pomocy

prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. oraz Konwencji o praniu, ujawnianiu,

zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa z dnia 8 listopada 1990 r.,

których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Zakres przedmiotowy Umowy obejmuje zapobieganie, wykrywanie i prowadzenie

postępowania wyjaśniającego oraz ściganie administracyjne i karne nadużyć finansowych w

sprawach:

1) obrotu towarami z naruszeniem ustawodawstwa celnego i rolnego,

2) obrotu z naruszeniem ustawodawstwa podatkowego w zakresie podatku od wartości

dodanej, specjalnych podatków konsumpcyjnych i akcyzy,

3) poboru i wykorzystania funduszy pochodzących z budżetów Stron  Umowy,

4) postępowań o udzielanie zamówień przez Strony Umowy.

Postanowienia Umowy mają w większości charakter samowykonalny, nie

wymagając wdrożenia do systemu krajowego poprzez wydanie nowych aktów prawnych oraz
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pozostają w zgodzie z prawem polskim, w szczególności z przepisami Kodeksu karnego i

Kodeksu karnego skarbowego.

Zważywszy, że Umowa dotyczy praw i obowiązków obywatelskich określonych w

Konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawie, związanie się nią przez Rzeczpospolitą

Polską powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (art. 89

ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP).

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Oprac. Maciej Telec


