INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ma na celu
zharmonizowanie obrotu informacjami dotyczącymi rynku mleka i jego przetworów. Projektodawca proponuje,
aby to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był organem właściwym zarówno w sprawach związanych
z przekazywaniem przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji dotyczących ilości mleka, którą
im dostarczono każdego miesiąca, jak i w sprawach wymierzania kar w stosunku do podmiotów skupujących
mleko za nieprzekazanie informacji do KOWR o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka,
w terminie trzech dni od zaprzestania prowadzenia tej działalności. Dziś właściwa w tej drugiej kwestii pozostaje
Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przedłożony Sejmowi projekt ustawy zawiera również doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów
w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz reguluje właściwość miejscową
organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń, uznanych
organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko.
Instytut Gospodarki Rolnej popiera zaproponowaną zmianę ustawy, traktując ją jako organizacyjną kontynuację
reformy agencji rolniczych i powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uproszczenie polegające
na stworzeniu uprawnienia do wymierzania kar pieniężnych przez podmiot, którego niepoinformowanie przez
klienta administracji jest przesłanką do wymierzenia takowej kary, jest niewątpliwie oznaką racjonalnego podejścia
ustawodawcy.
W opinii Instytutu projektodawca w sposób niewystarczający wskazał ekonomiczne korzyści płynące
z przedmiotowego uproszczenia. Usprawnienie procedury sankcjonowania poprzez odebranie uprawnień
jednemu z dwóch współdziałających podmiotów i przyznaniu ich temu drugiemu przyczyni się do oszczędności
administracyjnych, których niestety nie wyliczono i nie ujęto w Ocenie Skutków Regulacji.
Instytut Gospodarki Rolnej żywi nadzieję, że na etapie sejmowych prac legislacyjnych projektodawca będzie
w stanie wskazać potencjalne oszczędności płynące z wejścia w życie proponowanej nowelizacji. Mając powyższe
na uwadze, należy pozytywnie odnieść się do przedłożonego projektu.
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