
Warszawa, dnia 25 lipca 2006 r.

Opinia

do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i

przetworów mlecznych

(druk nr 212 )

Uchwalona w dniu 21 lipca 2006 r. ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych wypracowana została przez Sejm na

podstawie projektu poselskiego z druku nr 762 oraz projektu rządowego z druku nr 763.

Zmieniana obecnie nowelizacja z dnia 24 lutego 2006 r., wprowadziła regulacje

prawne umożliwiające producentom ubieganie się o dodatkowe ilości referencyjne sprzedaży

mleka w roku kwotowym 2006/2007. Zgodnie z jej przepisami w pierwszej kolejności

dodatkowe ilości miały zostać przyznane dostawcom hurtowym, którzy nie otrzymali w roku

kwotowym 2005/2006 indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy a zwiększyli

sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej

oraz którzy w roku kwotowym 2005/2006 byli właścicielami indywidualnych ilości

referencyjnych w wysokościach nie przekraczających 800.000 kg mleka.

Celem nowelizacji jest zmiana tych rozwiązań, podyktowana licznymi

przekroczeniami w roku kwotowym 2005/2006 indywidualnych ilości referencyjnych,

pociągającymi obowiązek zapłaty opłaty wyrównawczej z tytułu tego przekroczenia oraz

faktem pozostawienia poza możliwościami otrzymania dodatkowych kwot z krajowej rezerwy

tych dostawców, których indywidualna ilość referencyjna przekraczała 800.000 kg i

zwiększyli sprzedaż mleka o co najmniej 5.000 kg.

Ustalenie preferencji dla tych dostawców w roku kwotowym 2006/2007 pozwoli

znacznej ich liczbie zminimalizować ujemne skutki ekonomiczne wynikające z konieczności

pokrycia tej opłaty.

Sytuacją sprzyjającą zmianie rozwiązań w tym zakresie jest możliwość zasilenia

krajowej rezerwy restrukturyzacyjnej:
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- kwotą pozostałą z rozliczenia tej rezerwy za lata 2005/2006,

- ilościami referencyjnymi stanowiącymi sumę niewykorzystanych

indywidualnych ilości referencyjnych,

- kwotą wynikającą z potrąceń indywidualnych ilości referencyjnych

dokonywanych w przypadku zbywania prawa do indywidualnej ilości

referencyjnej.

W świetle dodanych przepisów przejściowych w roku kwotowym 2006/2007 w

drugiej kolejności indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy zostaną przyznane

dostawcom hurtowym będącym właścicielami indywidualnej ilości referencyjnej

nieprzekraczającej 800.000 kg mleka, którzy zwiększyli sprzedaż mleka od 100 do 5.000 kg,

a jeśli chodzi o dostawców hurtowych, będących właścicielami indywidualnej ilości

referencyjnej przekraczającej 800.000 kg mleka, którzy nie otrzymali indywidualnych ilości

referencyjnych z krajowej rezerwy – jeśli zwiększyli sprzedaż mleka co najmniej o 5.000 kg.

Niniejsza nowelizacja przewiduje trzecią kolejność, w razie zaistnienia możliwości,

przyznawania ilości referencyjnych dla dostawców hurtowych z krajowej rezerwy w

dodawanym do zmienianej nowelizacji przepisie art. 2b.

Z uwagi na bliski termin rozpatrywania wniosków ustawa ma wejść w życie z dniem

ogłoszenia, czemu nie sprzeciwia się jej cel i przedmiot.

Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do ustawy.

Sporządziła Hanna Kaśnikowska


