
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2008 r.

Opinia do ustawy

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki

Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w

Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

(druk nr 126)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta ratyfikacji

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o

współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja

2005 r.

Z uwagi na członkostwo obu państw w Unii Europejskiej, w zakresie pomocy

administracyjnej służb celnych zastosowanie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia

13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw

Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu

zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Rozporządzenie

nie stanowi jednak przeszkody w zawieraniu umów o współpracy w sprawach celnych

pomiędzy poszczególnymi państwami.

Podpisana umowa jest pierwszą tego rodzaju umową między Rzecząpospolitą Polską i

Republiką Słowenii.

Wraz z wejściem w życie umowy w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską

i  Republiką Słowenii utraci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

a Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach

celnych, podpisana w Warszawie dnia 9 maja 1967 roku.



Umowa reguluje współpracę i pomoc udzielaną sobie wzajemnie przez administracje

celne, polegającą między innymi na działaniach w celu zapobiegania, wykrywania i

zwalczania naruszeń przepisów celnych, wymianie informacji, współpracy w zakresie

prowadzonych postępowań wyjaśniających, prowadzeniu programów szkoleniowych dla

funkcjonariuszy celnych oraz wymianie ekspertów, funkcjonariuszy i ustanowieniu oficerów

łącznikowych.

Umowa służyć ma przeciwdziałaniu i zwalczaniu czynów naruszających przepisy

regulujące obrót towarowy z zagranicą, eliminowanie zjawisk patologicznych, takich jak

m.in. zaniżanie wartości celnej, przedstawianie nieprawdziwych dokumentów, przemyt, w

tym również środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zakres uregulowań Umowy oraz brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP,

wskazują na to, że związanie się Umową przez Rzeczpospolitą Polską powinno nastąpić w

drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 14 posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. Projekt ustawy

był przedłożeniem rządowym (druk nr 333). Na etapie prac w Sejmie nie wprowadzono do

ustawy żadnych zmian.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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