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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund 
Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dzień dobry państwu.
Zaczynamy posiedzenie Komisji Spraw Unii Euro-

pejskiej.
Witam wszystkich państwa. Szczególnie serdecz-

nie chciałbym przywitać naszych gości. Rozpocznę od 
Ministerstwa Finansów. Są z nami: pan minister Jacek 
Kapica i osoby towarzyszące panu ministrowi, pan dy-
rektor Piotr Koziński, pan Mirosław Świderek – na-
czelnik w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej. 
Z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są z nami: 
pan Krzysztof Cieszkowski, naczelnik wydziału 
w Departamencie Rybołówstwa, pan Dariusz Goszczyński, 
zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Komunikacji, 
oraz pani Rita Kameduła-Tomaszewska, zastępca dyrektora 
Departamentu Rybołówstwa.

Proszę państwa, znacie państwo porządek, obejmuje on 
pięć punktów. Czy są jakieś uwagi do tego porządku? Jest 
tu propozycja, aby zamienić dwa punkty, to znaczy punkt 
pierwszy rozpatrzyć jako ostatni – to jest prośba pana mini-
stra Korolca – a punkt piąty rozpatrzyć jako pierwszy – to jest 
prośba pana ministra Kapicy. Nie ma uwag do porządku.

Przystępujemy więc do jego realizacji.
Punkt piąty to wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie unijnych ram prawnych 
dotyczących naruszeń przepisów prawa celnego oraz sank-
cji. Instytucją wiodącą jest tutaj Ministerstwo Finansów. 
Dokument jest rozpatrywany w trybie art. 7.

Poproszę teraz pana ministra o krótkie przedstawienie 
projektu tej dyrektywy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Głównym celem propozycji Komisji Europejskiej jest 

ujednolicenie na poziomie Unii Europejskiej sankcji za na-
ruszenie przepisów celnych, tak aby ich skutek dla poszcze-
gólnych państw członkowskich był porównywalny. Wynika 
to, zdaniem projektodawców, z funkcjonowania unii celnej, 
którą tworzą kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest też 
ważnym elementem jednolitego traktowania przedsiębior-

ców bez względu na to, w którym państwie członkowskim 
dopełniają formalności celnych i prowadzą działalność han-
dlową. Mimo że przepisy prawa celnego są w pełni zhar-
monizowane, jego egzekwowanie, czyli zapewnienie prze-
strzegania przepisów celnych i zgodne z prawem nakładanie 
sankcji, wchodzi w zakres prawa krajowego państw człon-
kowskich. Dlatego dokonano analizy systemów stosowania 
tego prawa w dwudziestu ośmiu państwach członkowskich 
i na tej podstawie stwierdzono znaczne rozbieżności. Te 
rozbieżności mają konsekwencje na kilku poziomach: są 
wątpliwości i zarzuty co do jednolitego stosowania prawa 
na obszarze unii celnej, co do zarządzania unią celną – na 
przykład samo wypełnienie warunków lub obowiązków 
może być traktowane różnie w każdym państwie człon-
kowskim, czy wreszcie co do warunków działania przed-
siębiorców w ramach wspólnego rynku – w sytuacji, gdy 
mamy do czynienia z różnym traktowaniem naruszeń prawa 
celnego, korzystają ci, którzy naruszają prawo w państwie 
członkowskim mającym łagodne przepisy dotyczące sankcji 
za naruszenie przepisów prawa celnego.

Zdaniem projektodawców, żeby osiągnąć założony cel, 
w projekcie zawarto wspólny wykaz różnych naruszeń 
przepisów unijnego kodeksu celnego. W przedmiotowym 
wniosku na przykład za naruszenie uznaje się nie tylko 
wypełnienie wszystkich znamion czynu wymienionych we 
wniosku, ale także ich usiłowanie. Jednocześnie określa się 
wspólną skalę skutecznych, proporcjonalnych i odstraszają-
cych sankcji. Określono przypadki, w których dane czyny 
nie będą uznawane za naruszenie, gdy wynikają one z błędu 
właściwych organów celnych. Propozycja przewiduje jed-
nakowe traktowanie osób dopuszczających się naruszenia 
prawa oraz podżegających do takiego naruszenia lub do-
puszczających się pomocnictwa. Wniosek zawiera także 
odniesienie do odpowiedzialności osób prawnych.

Jeśli chodzi o stanowisko Polski, pragnę poinformo-
wać, że Polska wyraża kierunkowe poparcie dla dyskusji 
nad wnioskiem, uznając zasadność wyrównania poziomu 
skutecznych, proporcjonalnych i w równym stopniu odstra-
szających sankcji za naruszenie prawa celnego. Pozwoli to 
na równe traktowanie także polskich przedsiębiorców bez 
względu na to, w którym państwie członkowskim prowadzą 
działalność i dokonują odprawy celnej.

Kierunkowe poparcie dla idei propozycji wiąże się 
jednak z szeregiem bardzo istotnych zastrzeżeń, zarówno 
zasadniczych, jak i szczegółowych. W trakcie przeprowa-
dzania analizy projektu, niezakończonej jeszcze, bo pierw-
sze posiedzenie grupy roboczej unii celnej w tej sprawie 

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 00)
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Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy są pytania ewentualnie uwagi do tego projektu? Jak 

widać, nie budzi większych wątpliwości to, że kierunkowo, 
tak jak pan minister…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Ale rozumiem, że to jest rozpatrywane w trybie 

art. 7, czyli jest początek drogi, a to znaczy, że wszystko 
przed nami.

Chciałbym powitać jeszcze pana dyrektora Tomasza 
Michalaka, którego nie zauważyłem.

Proszę państwa, jest propozycja senatora sprawozdaw-
cy, aby komisja pozytywnie zaopiniowała projekt rozpa-
trywanej dyrektywy.

Czy są inne propozycje? Nie ma.
Panie Ministrze, komisja bez głosowania pozytywnie 

opiniuje ten projekt, podzielając uwagi rządu. Tak że dzię-
kuję bardzo.

Możemy zamknąć ten punkt.
W tej chwili powinniśmy przystąpić do punktu dru-

giego, ale czekamy na pana ministra. Chodzi o wniosek 
dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym 
i w państwach trzecich.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rybołówstwa 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rita Kameduła-Tomaszewska:

Panie Przewodniczący, czekamy na panią minister 
Szalczyk, która w tej chwili jest na posiedzeniu innej ko-
misji, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie prezentuje 
PROW 2014–2020. Próbuję nawiązać z nią kontakt, ale 
jeszcze nie mam informacji, jak długo potrwa posiedzenie 
tamtej komisji.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Skoro nie ma przedstawicieli rządu upoważnionych do 
referowania kolejnych punktów, to chyba zrobimy krótką 
przerwę. Nie wiem, ile ona potrwa, może pięć, może dzie-
sięć minut.

Chwilowo ogłaszam pięciominutową przerwę.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę państwa, możemy wznowić posiedzenie ko-
misji.

Chciałbym przywitać na naszym posiedzeniu panią 
minister Zofię Szalczyk.

I może od razu, tak z marszu, krótko przedstawi pani 
projekt rozporządzenia Parlamentu i Rady w sprawie dzia-
łań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produk-
tów rolnych. Bardzo proszę.

odbyło się 17 stycznia, czyli niedawno, zidentyfikowano co 
najmniej kilkanaście rozbieżności, w tym prawnych, z pol-
skim systemem prawnym, i zgłoszono praktyczne uwagi co 
do skuteczności proponowanych rozwiązań. Najistotniejsze 
dotyczą proporcjonalności kary w poszczególnych pań-
stwach członkowskich czy też korelacji pomiędzy naru-
szeniem a sankcją karną, tym samym sankcją podatkową 
na gruncie prawa krajowego.

W tej chwili projekt stanowiska rządu został wstępnie 
uzgodniony ze stosownymi resortami – sprawiedliwości, 
gospodarki, infrastruktury i rozwoju, spraw wewnętrznych, 
administracji i cyfryzacji, oraz partnerami społecznymi. Jest 
to projekt kierunkowy, gdyż szczegółowa analiza wymaga 
czasu, opinii wszystkich stosownych partnerów. Dyskusja, 
tak jak wspomniałem, w Radzie rozpoczęła się już 17 stycz-
nia, odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej unii 
celnej w tej sprawie. Większość państw członkowskich 
zgłosiła zastrzeżenia analityczne. Za zasadniczą kwestię 
wiele państw uznało określenie podstawy prawnej propozy-
cji, skutków dla systemu prawnego państw członkowskich. 
Niektóre państwa zgłosiły zastrzeżenia szczegółowe zbież-
ne z polskimi. W związku z tym polski rząd uznał za celo-
we podjęcie dyskusji w sprawie określenia ram prawnych 
i zauważa czy jest wrażliwy na sytuację, w której musi być 
zachowana zasada proporcjonalności i spójności systemu 
celnego regulowanego przepisami unijnymi z systemem 
krajowym, zwłaszcza w kwestii naruszeń podatkowych 
w sprawach regulowanych przepisami prawa krajowego.

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz poproszę pana senatora Norberta Obryckiego 

o uwagi do tego projektu.

Senator Norbert Obrycki:
Może mam nie tyle uwagi, ile taki dość zasadniczy ko-

mentarz. Ja zgadzam się z panem ministrem, że dyrektywa 
pozwala, a w tym wypadku wręcz obliguje nas do tego, 
aby w toku dalszych prac w Radzie przyjąć takie progi 
i wartości sankcji, które nie będą nadmiernym obciążeniem 
dla polskich podmiotów. Sama dyrektywa oczywiście idzie 
w dobrym kierunku. Zdaniem Komisji Europejskiej wdro-
żenie przepisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego 
państw członkowskich, w tym Polski, powinno przyczynić 
się przede wszystkim do wprowadzenia dwóch podstawo-
wych zasad, to jest jednolitego traktowania przedsiębior-
ców bez względu na to, w którym państwie członkowskim 
dopełniają formalności celnych i prowadzą działalność 
handlową, oraz przestrzegania zobowiązań międzynaro-
dowych wynikających z konwencji z Kioto, dotyczących 
uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego. Myślę, 
że równie interesujące jest to, o czym nadmienił pan mi-
nister, że za naruszenie uznaje się nie tylko wypełnienie 
wszystkich znamion czynów wymienionych we wniosku, 
lecz także ich usiłowanie.

Ja osobiście, jako sprawozdawca komisji, chciałbym re-
komendować pozytywną opinię w sprawie tego wniosku.
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dla budżetu państwa każda kwota jest ważna – niemniej 
jednak ze względu na to, że eksport polskiej żywności 
znakomicie się rozwija i chcielibyśmy, żeby ta tendencja 
się utrzymała, a upatrujemy nawet tendencji wzrostowej, 
między innymi dzięki tym kampaniom promocyjnym, na-
dal prowadzimy uzgodnienia, aby przekonać do naszego 
rozwiązania. To tyle ze strony resortu w odniesieniu do 
tego rozporządzenia.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Rzeczywiście to trwa, tymczasem termin, w którym 

parlament mógłby pomóc, minął 17 stycznia, do tej daty 
mogliśmy wyrazić swoją opinię i ewentualnie to zakwe-
stionować, jeżeli byłyby merytorycznie uzasadnione ar-
gumenty. I wtedy być może byłoby to wsparcie, a w tej 
chwili jest po czasie.

Poproszę teraz pana senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego o uwagi do tego projektu.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący!
Jeśli chodzi o szeroko pojętą promocję naszego rolnic-

twa, jak również naszego przemysłu rolno-spożywczego, 
trzeba tu rozróżnić te dwie kwestie, dlatego że jesteśmy 
również dużym przetwórcą, jako kraj sprzedajemy za grani-
cę duże ilości przetworzonych produktów, takich jak kakao, 
kawa, herbata, które nie są do końca produktami polskiego 
rolnictwa. Ale nam przede wszystkim chodzi tutaj, w tym 
momencie, o promocję tego, co rolnik produkuje, przetwór-
ca przetwarza i co sprzedajemy za granicę.

Nasze produkty mają bardzo dobrą markę i dlatego 
można by się zastanawiać, czy w związku z tym warto 
wydawać pieniądze na promocję, na reklamę takich dobrej 
jakości polskich produktów. Niestety rynek tego wymaga 
i nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie promować 
własnych produktów, ponieważ agresywna promocja in-
nych może po prostu zmieść nasze produkty z rynku. To 
tyle tytułem wstępu.

Jeżeli chodzi o samo finansowanie, to ja może trochę 
inaczej się do tego odniosę niż pani minister. Rynek nie 
do końca jest wspólny, jeżeli chodzi o eksport produktów. 
Każdy kraj, każdy producent sam musi promować pro-
dukty. Przeniesienie promocji na poziom wyższy, poziom 
europejski wydaje się dobrym kierunkiem i mam nadzieję, 
że przyczyni się do podjęcia dalszych działań w kierunku 
skonsolidowania również rynku eksportowego, a nie tylko 
rynku importowego, jak jest do tej pory.

Sam projekt należy uznać za dobry i myślę, że oczeki-
wany. Jednak problemy, o których mówiła pani minister, 
są bardzo ważne. Polskie organizacje mogą nie mieć tyle 
pieniędzy, żeby współfinansować promocję. Nie wiem, czy 
na poziomie Unii Europejskiej jest w tej chwili – i tutaj 
pytanie do pani minister – sprzeciw wobec tego aktu i jakie 
są możliwości zmiany tych warunków, aby te działania 
można było dotować większymi kwotami również z Unii 
Europejskiej. W tym momencie dziękuję bardzo, Panie 
Przewodniczący.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
21 listopada ubiegłego roku Sekretariat Generalny 

Rady Unii Europejskiej przekazał wniosek rozporządze-
nia Parlamentu i Rady w sprawie działań informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i na rynkach państw trzecich. Po raz pierw-
szy Komisja zaprezentowała ten wniosek podczas posiedze-
nia grupy roboczej 28 listopada, a później na posiedzeniu 
Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia 
2013 r. Planuje się, że to rozporządzenie zastąpi rozporzą-
dzenie nr 3 z 2008 r., dotyczące też działań informacyjnych 
i promocyjnych na takich rynkach. Tak więc ten wniosek 
to jest propozycja kontynuacji obecnej polityki promocyj-
nej produktów rolno-spożywczych, w której organizacje 
branżowe odgrywają znaczącą rolę.

Celem tego wniosku jest dalsze zwiększanie konku-
rencyjności europejskiego rolnictwa. Proponuje się jednak 
– omówię to tak skrótowo, bo pewnie komisja ma ten wnio-
sek – wprowadzić pewne zmiany, istotne dla warunków 
finansowania działań informacyjno-promocyjnych. Warto 
powiedzieć, że dotychczas finansowanie z programów unij-
nych projektów promocyjnych różnych organizacji pole-
gało na tym, że 30% budżetu takiego projektu stanowiło 
wsparcie z budżetu danego państwa członkowskiego, do 
50% było wsparcie z budżetu unijnego, a do 20% to były 
środki organizacji, która organizowała takie przedsięwzię-
cie promocyjne.

I taka główna propozycja zmiany polega na tym, że 
budżet państwa członkowskiego nie będzie uczestniczył 
w finansowaniu takich projektów. Chodzi o to, aby te pro-
jekty były finansowane tylko z budżetu Unii Europejskiej 
i organizacji producenckich. Te nowe warunki sprawiają, 
że dla organizacji prowadzących kampanię projektów ze 
środków unijnych koszty uczestnictwa będą wyższe, wy-
niosą do 40–50%. Budzi to duże obawy resortu rolnictwa, 
bowiem dotychczas polskie organizacje korzystały z tego 
wsparcia na dość znaczącą kwotę, a to wsparcie pomagało 
dobrze promować polski sektor żywnościowy na rynkach 
europejskich. W związku z tą zmianą około sześćdziesięciu 
polskich organizacji zgłosiło do ministra rolnictwa sprzeciw 
wobec rozwiązań, które odbierają możliwość dofinansowa-
nia z budżetu krajowego. I właśnie z powodu tej zmiany wa-
runków jakby zatrzymał się proces związany z wyrażeniem 
stanowiska rządu w tej sprawie. Zachodzi bowiem roz-
bieżność pomiędzy stanowiskami Ministerstwa Finansów 
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które chce, aby 
nadal istniała możliwość dofinansowania z budżetu kra-
jowego, a więc żeby ten zapis rozporządzenia unijnego 
dopuszczał taką możliwość. Ministerstwo Finansów z kolei 
proponuje, żeby takiego zapisu nie było. I w związku z tą 
rozbieżnością trwają procedury uzgodnieniowe pomiędzy 
resortami w celu wypracowania jednolitego stanowiska 
rządu w tej sprawie.

Zanim zakończę tę moją wypowiedź, powiem jesz-
cze, że to wsparcie z budżetu krajowego może nie jest 
wysokie, nie są to jakieś bardzo duże kwoty – chociaż 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Proszę państwa, problem jest naprawdę ważny dla śro-
dowiska producentów. Jako ministerstwo rolnictwa nie 
mogliśmy się tak od razu zgodzić na rozwiązanie zapro-
ponowane przez Komisję Europejską, czyli zrezygnować 
z tego współfinansowania krajowego. Aby mieć argumenty 
do dyskusji w gronie rządu, musieliśmy zebrać oficjalne 
opinie wszystkich zainteresowanych środowisk. To zbie-
ranie opinii zgodnie z procedurą konsultacyjną trwało pra-
wie trzydzieści dni. Tak że przeprowadziliśmy konsultacje 
i mamy jednoznaczne opinie wszystkich zainteresowanych 
środowisk, które opowiadają się za tym, aby w ramach 
planowanego rozporządzenia dopuścić fakultatywnie moż-
liwość wsparcia krajowego.

Po otrzymaniu tej propozycji zgłosiliśmy ją już do ta-
kiego postępowania wewnątrz rządu, bym powiedziała, na 
posiedzenie KS Rady Ministrów. To postępowanie polega 
na tym, że w tym tygodniu ta propozycja zostanie przedsta-
wiona na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. 
I w tej propozycji będą zawarte rozbieżności w stanowiskach 
ministra rolnictwa i ministra finansów. Minister rolnictwa 
jest za dalszym utrzymaniem możliwości wsparcia tych 
przedsięwzięć z budżetu krajowego. I prawdopodobnie, tak 
przypuszczam, ta sprawa będzie rozstrzygnięta na posiedze-
niu Rady Ministrów. Wprawdzie okres zgłaszania uwag do 
Komisji Europejskiej minął, ale proces legislacyjny się nie 
zakończył. Wciąż jest to omawiane na posiedzeniach grup 
roboczych oraz będzie jeszcze omawiane na posiedzeniach 
Rady Ministrów. Tak więc dla ministra rolnictwa stanowisko 
rządu będzie wiążące, że tak powiem.

Może warto też powiedzieć, że w tym rozporządzeniu 
wiele szczegółowych kwestii nam się nie podoba, ale to 
nie jest miejsce do rozstrzygania co do detali. Ważne jest, 
proszę państwa, że dotychczas za ponad 60 milionów euro 
polskie organizacje przeprowadziły na świecie kampanie 
informacyjne o produkcie europejskim, tak jak pan senator 
był uprzejmy stwierdzić. Te kampanie polegają między in-
nymi na organizacji targów i wystaw, na których prezentują 
się konkretne polskie firmy. Czyli wprawdzie jest ogól-
ny szyld promocji produkcji czy żywności europejskiej, 
ale de facto, jak się pojawiają firmy A, B, C itd., polskie 
firmy, to one pod tym bardzo ogólnym szyldem promują 
żywność polską, mającą swoją markę. I to się mieści jak 
gdyby w granicach przepisów prawa, tutaj nie ma żadnych 
nadużyć. Te firmy jako konkretne firmy nie mogą się poja-
wić na wystawie ze swoimi produktami.

Ministerstwo rolnictwa również traktuje środki z fun-
duszy promocji, z dziewięciu funduszy promocji – tu odpo-
wiadam panu senatorowi Chróścikowskiemu – jako środki 
niepubliczne, bowiem pochodzą one ze składek własnych, 
są odpisem od produkcji producentów rolnych i są zarzą-
dzane, co jest najważniejsze, nie przez organy państwa, 
tylko przez samych rolników, którzy tworzą tak zwane 
komisje zarządzające funduszami.

Proszę państwa, ważna sprawa. Jak wiecie, w tym 
roku ponad 19 miliardów euro to jest przychód z eksportu. 
W stosunku do roku 2004 nasz eksport wzrósł dziesięcio-

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo. Jest możliwość zadawania pytań.
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pani Minister, są jakby dwa rodzaje promocji. Jedna 

promocja to jest promocja krajowa, prowadzona w kraju. 
Możemy ją sobie prowadzić, ale oczywiście ze środków 
własnych, mamy fundusz promocji, jest bodajże dziewięć 
funduszy itd. Ale nie można promować marki. Wiemy, 
że nie wolno promować marki, promujemy tylko produkt 
– wieprzowinę czy wołowinę, ale nie można mówić, że 
to jest zakład taki czy taki, że mięso jest z takiej czy ta-
kiej firmy. A jak jest w wypadku promocji za granicą ze 
środków Unii Europejskiej? Czy możemy mówić, że to 
jest produkt z Polski? Czy promujemy produkt polski, nie 
mówiąc o marce, zakładzie, w jakim jest produkowany, czy 
po prostu musimy go promować jako produkt europejski, 
mówić, że to jest produkt europejski, a nie z Polski, który 
jest finansowany ze środków Unii Europejskiej? Czy jest 
tak, czy ja jestem w błędzie? Jeśli jestem w błędzie, to 
proszę o wyprowadzenie mnie z tego błędu. Tak że mam 
takie wątpliwości.

I druga sprawa. W Brukseli była dyskusja na ten te-
mat. Wiem, że jest sprzeciw wobec Polski, że to właśnie 
o Polskę chodzi. Zarzuca się nam między innymi współ-
finansowanie z tak zwanego funduszu promocji, mówi 
się, że tego nie powinniśmy finansować. Moim zdaniem, 
to nie są środki rządowe, tymczasem w Unii Europejskiej 
wmawiają mi, że to są pieniądze publiczne, że oni mają 
informację, że to jest rozprowadzane przez Agencję Rynku 
Rolnego, agencję państwową. Tak że próbują nam wmó-
wić, że to są środki publiczne. Ja zaprzeczam, mówię, że 
nie, ale trzeba wyrazić jednoznaczną opinię, że środki 
funduszu promocji nie są środkami publicznymi. Trzeba 
to publicznie artykułować, dlatego że ja mam problem 
z przekonaniem tych ludzi. Wiemy, że te programy są 
spinane, część środków jest z budżetu krajowego, część 
jest z funduszu promocji, o ile pamiętam. Tak więc to jest 
pytanie zasadnicze.

Chciałbym też prosić ministra finansów, żeby było jed-
norodne stanowisko w tej sprawie. Pani minister mówi, 
że ministerstwo rolnictwa zabiega o rolników, a minister 
finansów nie jest za tym, żeby finansować tę promocję. 
Ustalmy jedno stanowisko, żeby było polskie jednorodne 
stanowisko. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Właśnie, Pani Minister, sam się zastanawiam nad tym, 

że mimo upływu czasu nie potrafimy się w kraju dogadać. 
Czy my na tym nie tracimy? Bo jak my nie mamy zdania, 
nie jest ono wypracowane, to inni robią swoje.
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(Senator Grzegorz Wojciechowski: …z uwagami, które 
zostały zgłoszone.)

…Tak, z uwagami, które pani minister też zgłosiła, ale 
żeby to stanowisko rządu było po myśli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Proszę państwa, czy są inne propozycje? Nie ma.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt tego rozporzą-

dzenia.
Pani Minister, mam prośbę, żeby teraz przejść do 

punktu pierwszego, dlatego że senator sprawozdawca ma 
o godzinie 17.00 inne posiedzenie. Potem przejdziemy do 
kolejnego punktu.

Jest tutaj pan minister Marcin Korolec, którego 
chciałbym przywitać. Witam też pana ministra Wojciecha 
Kowalczyka.

Tak że chciałbym teraz wrócić do punktu pierwszego, 
Panie Ministrze. Jest to wniosek dotyczący decyzji Rady 
dotyczącej przyjęcia poprawki dauhańskiej do Protokołu 
z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynika-
jących z niego zobowiązań. To jest rozpatrywane już 
w trybie art. 8.

Poproszę pana ministra Korolca o przedstawienie stanu 
prac nad tą decyzją.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Marcin Korolec:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
W pierwszym okresie obowiązywania protokołu 

z Kioto, który nas też dotyczy, od 1992 r. do końca roku 
2012, byliśmy zobowiązani zredukować nasze emisje 
dwutlenku węgla o 6%. W tym czasie w Polsce nastąpiła 
redukcja emisji o ponad 30%, prawdopodobnie 31–32%. 
Negocjacje globalne trwają i spodziewamy się zawarcia 
umowy globalnej w roku 2015. Po to, żeby na poziomie 
dyskusji międzynarodowej nie było jakiejś luki prawnej, 
podjęto w 2012 r. starania, żeby obowiązywanie proto-
kołu z Kioto przedłużyć na kolejny okres, czyli na lata 
2013–2020. Wszystkie państwa Unii zobowiązały się, że 
średnioroczna redukcja emisji w tym okresie będzie rzędu 
20% w całej Unii. To ustalenie zapadło w grudniu 2012 r. 
podczas konferencji na szczycie klimatycznym w Dosze. 
Postanowiono więc, że tworzy się nowy okres rozliczenio-
wy – od 2013 r. do 2020 r. – i że państwa członkowskie 
wspólnie zobowiązują się do tego, żeby w tym okresie 
średnio rocznie redukować emisję o 20%, co jest w pewnej 
mierze spójne z częścią wewnętrznej polityki klimatycznej. 
Tyle tytułem wstępu.

Dzisiejszy dokument, czyli propozycja decyzji 
COM 768 z 2013 r., to jest propozycja, w jaki sposób Unia 
Europejska decyzją Rady mogłaby wspólnie podzielić się 
tą odpowiedzialnością.

Jeszcze o jednej sprawie trzeba powiedzieć tytułem 
wstępu. Wewnętrzne regulacje europejskie dotyczące po-
lityki klimatycznej można podzielić na część ETS i część 
non-ETS. Różnica między nimi polega na tym, że w no-
n-ETS, czyli w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla 

krotnie. Obserwujemy, że po wystawach w miejscach, do 
których dotychczas nie eksportowaliśmy naszych produk-
tów – myślę o rynku chińskim na przykład – po targach 
na tamtym terenie są podpisywane kontrakty i zaczynamy 
istnieć na tych rynkach. Te firmy nie pojawiłyby się prze-
cież samodzielnie na targach w Szanghaju, Dubaju czy 
na jakichkolwiek innych dużych światowych imprezach, 
gdyby ich projekty nie były finansowane czy to z funduszy 
krajowych, czy z funduszy unijnych. Tak więc w resorcie 
rolnictwa uznajemy, że bez wątpienia jednym z czynników 
przyczyniających się do wzrostu polskiego eksportu na ryn-
ki trzecie, bo o to nam dzisiaj najbardziej chodzi, bardziej 
niż o rynki europejskie, jest promocja.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Czy pytający są usatysfakcjonowani?
Proszę bardzo. Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Ale czy to będzie promocja samej marki europej-

skiej, to znaczy będzie wiadomo tylko, że wyprodukowa-
no w Europie, tak jak jest napisane na wielu produktach 
przemysłowych, czy jednak będzie podkreślone, że ta 
żywność jest pochodzenia polskiego? No bo jest pewna 
różnica między przemysłem a rolnictwem. W wypadku 
rolnictwa specyfika regionalna ma bardzo duże znaczenie, 
w przeciwieństwie do przemysłu, gdzie ona się zupełnie 
niweluje. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Istotą jest to, aby promować po prostu europejską mar-

kę. Skoro inwestuje się środki ogólnoeuropejskie, to są też 
oczekiwania, żeby była promowana przede wszystkim ta 
europejska marka.

Proszę państwa, diabeł tkwi w szczegółach. Na przykład 
jak promować jakiś system oznaczenia geograficznego, jakiś 
narodowy system jakości? Przy okazji promocji europejskiej 
marki promuje się konkretny system jakości, który pochodzi 
z jakiegoś państwa członkowskiego. W taki właśnie spo-
sób się to robi, głównie nasi producenci z tego korzystają. 
Powiem tak: chodzi o to, żeby umiejętnie łączyć europej-
skość i, jak tylko się da, walory naszej polskiej produkcji.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Rozumiem, że pan senator sprawozdawca proponuje, 

aby komisja pozytywnie zaopiniowała projekt…
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dzy państwami. Punkt ratyfikacji protokołu z Kioto będzie 
jednym z elementów dyskusji na najbliższym spotkaniu 
ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej. W sposób 
naturalny mamy tutaj sprzymierzeńców. Tak więc stoimy na 
stanowisku, że gdybyśmy mieli ewentualnie przyjąć, co na 
razie jest nie do pomyślenia, tego typu myślenie Komisji, 
no to w jakiś sposób należałoby Polsce wynagrodzić ten 
ponadstandardowy wysiłek. I mamy za sobą co najmniej 
Grupę Wyszehradzką.

Tak więc stanowisko rządu co do tego dokumentu 
Komisji jest krytyczne, chociaż jesteśmy gotowi do dys-
kusji wewnątrz Unii o tym, w jaki sposób mielibyśmy ra-
tyfikować protokół z Kioto. Dziękuję bardzo.

Na temat tego dokumentu towarzyszącego myśmy dys-
kutowali przed świętami.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Stanisław Gorczyca. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo! Panie Ministrze!
No właśnie, po nieco ponad miesiącu wróciliśmy do 

tej samej sprawy. Już wtedy usłyszeliśmy sporo uwag pod 
adresem tej decyzji Rady. Zmianę rozporządzenia w od-
niesieniu do technicznego wykonania protokołu z Kioto 
zaopiniowaliśmy negatywnie. Polska zgodziła się na po-
prawkę dauhańską i jest jasne, że chcemy się zgodzić na 
to, aby Unia Europejska dokonała ratyfikacji poprawki 
do protokołu z Kioto. Ale jak to zwykle bywa, diabeł 
tkwi w szczegółach. Usłyszeliśmy od pana ministra tyle 
uwag pod adresem tej decyzji, jest tyle niewiadomych, 
że chyba jest jasne, że nie możemy zgodzić się na przy-
słowiowego kota w worku i – w przypadku niespełnienia 
zobowiązań – na odpowiedzialność zbiorową, zresztą na 
nieznanych zasadach.

Ale ja mam jeszcze takie pytanie, Panie Ministrze. 
Zobowiązanie redukcyjne zgodnie z poprawką wynosi 
80%, czyli jest to redukcja średniego rocznego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych w latach 2013–2020 o 20% 
w odniesieniu do roku bazowego, dla Polski to jest rok 
1988. Chciałbym wiedzieć, jak to realnie wygląda w naszej 
sytuacji. Polsce chyba nie grozi wypełnienie umownej, 
nazwijmy to, naszej części zobowiązania? Zresztą pan mi-
nister to powiedział, ale chciałbym, żeby pan precyzyjnie 
się do tego odniósł. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Czy są inne pytania, uwagi?
Tak jak pan minister powiedział, o tym już dyskuto-

waliśmy, tak? A w tej chwili dyskutujemy nad stanowi-
skiem rządu.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

z budynków, transportu, gospodarstw rolnych, państwa 
członkowskie mają swoje budżety emisyjne, wiadomo, ile 
dane państwo członkowskie może wyemitować dwutlenku 
węgla pomiędzy rokiem 2013 a 2020. Dla przypomnienia 
powiem, że w tym okresie Polska może zwiększyć swoją 
emisję w tym obszarze o 14%. Tak że to jest jedna grupa 
emisji. Druga grupa emisji obejmuje przemysł i energe-
tykę. To jest tak zwany system handlu emisjami – ETS, 
w którym jest określona suma emisji przypadająca na 
Unię Europejską. I ta suma emisji co roku jest zmniejsza-
na o 1,74%, tak żeby w roku 2020 zmniejszyć emisję Unii 
Europejskiej o 20%.

Dlaczego to mówię? Dlatego, że w tej propozycji decy-
zji Komisja próbuje jakby amalgamować i te emisje, które 
są dzisiaj w ETS, i te, które są w non-ETS, zrobić z tego 
taką mieszankę: oto Unia Europejska wspólnie będzie ra-
tyfikować protokół z Kioto.

Można by zapytać: a cóż w tym problematycznego? 
Tak pytają koledzy w Komisji. Otóż zacząłem od tego, że 
w pierwszym okresie Polska zredukowała emisję dwutlen-
ku węgla prawdopodobnie o 32%. Tak więc skoro w drugim 
okresie jesteśmy zobowiązani do redukcji rzędu 20%, to 
można powiedzieć, że mamy swego rodzaju kilkunasto-
stopniowy zapas tych emisji, podczas gdy w tym samym 
okresie takie państwa jak Hiszpania czy inne państwa eu-
ropejskie nie tylko nie wypełniły swoich zobowiązań pod 
tym względem, lecz wręcz zwiększyły emisje. Tymczasem 
Komisja próbuje przejść nad tym do porządku i powie-
dzieć: no trudno, zróbmy to jako wspólny wysiłek w imię 
lepszego jutra.

Wydaje się, że ta propozycja jest niemożliwa do za-
akceptowania z dwóch powodów. Pierwszy jest taki: jed-
nak państwa, które zrobiły wysiłek większy niż należało 
zrobić, a inne państwa nie podjęły należytego wysiłku, 
powinny czerpać z tego tytułu korzyści. Tak że to jest 
pierwszy powód. Drugi jest natury prawnej. Gdybyśmy 
przyjęli myślenie Komisji Europejskiej i jako rząd zapro-
ponowali parlamentowi ustawę ratyfikacyjną, to nie można 
by przedstawić zobowiązania prawnomiędzynarodowe-
go. Nie da się go obliczyć, bo w systemie ETS wiemy, 
ile emisji zredukujemy wspólnie jako Unia Europejska, 
ale nie wiemy, ile zredukujemy jako Polska. To dlatego 
krytykujemy tę propozycję Komisji. I nie jesteśmy w tym 
osamotnieni. Takie państwa, jak Wielka Brytania – nie 
mówię o grupie naszego regionu – wskazują na to, że bar-
dzo trudno jest proponować takie nieoznaczone w cyfrze 
zobowiązanie prawne międzynarodowe. Tak więc wyda-
je się, że ta dyskusja jednak będzie trwała dłuższy czas. 
Mamy sojuszników w takim myśleniu, trzeba wyciągać 
wnioski z poprzedniego okresu i wynagrodzić państwa, 
które zrobiły pewne ponadstandardowe redukcje. Poza tym 
chodzi o to, aby zobowiązanie, które Polska czy państwo 
członkowskie podejmuje na płaszczyźnie prawnomiędzy-
narodowej, dawało się skwantyfikować. I państwa regionu, 
i państwa takie jak Wielka Brytania podzielają na tym etapie 
stanowisko Polski.

Do dzisiaj odbyły się tylko dwa spotkania grupy robo-
czej. Tak więc jesteśmy na początku dyskusji. Pierwsze 
spotkanie było tylko prezentacją stanowiska Komisji, na 
drugim doszło do wstępnej wymiany stanowisk pomię-
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Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo. To wyjaśnia sprawę. Tak?
Czy są jeszcze inne pytania, uwagi? Nie ma.
Ja rozumiem, że stanowisko czy propozycja pana 

senatora w stosunku do stanowiska rządu… Bo w tym 
trybie…

(Senator Stanisław Gorczyca: …Jest zbieżna, Panie 
Przewodniczący.)

…Zbieżna, czyli popieramy stanowisko rządu.
(Senator Stanisław Gorczyca: Popieramy, tak jest.)
Kto ma inne spojrzenie na ten punkt? Nikt.
Panie Ministrze, komisja popiera stanowisko rządu 

w sprawie projektu, o którym dyskutowaliśmy.
Zamykam ten punkt.
Wracamy do punktu trzeciego. Jest to wniosek doty-

czący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia Rady nr 850/98, 2187/2005, 
1967/2010, 98/2007, 254/2002, 2347/2002 i 1224/2009 
oraz uchylającego rozporządzenie nr 434/98 w odniesieniu 
do obowiązku wyładunku.

Znowu poproszę panią ministrę… czy minister Zofię 
Szalczyk o przedstawienie tego projektu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Dokonam bardzo ogólnego wprowadzenia. Będzie mnie 

uzupełniać zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa 
w ministerstwie, bowiem w niektórych szczegółowych 
sprawach mogę mieć niewystarczającą wiedzę.

Najogólniej wnoszę do Wysokiej Komisji prośbę o po-
parcie stanowiska rządu w sprawie tego rozporządzenia. 
Rząd popiera zaproponowane rozwiązanie legislacyjne 
dotyczące pakietu tych rozporządzeń. W języku osób, 
które prowadzą wspólną politykę rybacką, używa się 
nazwy „rozporządzenie omnibus”, bo dotyczy wielu za-
gadnień. Proszę o poparcie tego rozporządzenia przede 
wszystkim dlatego, że wdraża ono w krótkim okresie jedną 
z głównych zasad wspólnej polityki rybackiej, to znaczy 
zniesienie obowiązku rybaków poławiających ryby odrzu-
cania z powrotem do morza tych sztuk, które nie spełniają 
norm. I to rozporządzenie ma na celu wprowadzenie za-
sady, że wszystkie poławiane ryby przywozi się do portu 
i przygotowuje do przeznaczenia na rynek. Chodzi o to, 
żeby nie było takiej niegospodarności, bowiem ryby raz 
połowione i wyrzucone nie stanowią ani walorów środo-
wiskowych, ani gospodarczych. I taka ogólna zasada ma 
być wprowadzona z pakietem rozporządzeń reformują-
cych wspólną politykę rybacką od 2015 r. Zanim jednak te 
duże przepisy zostaną uchwalone, dąży się do tego, żeby 
już w obecnym stanie prawnym ten obowiązek odrzutu 
eliminować i wprowadzać obowiązek dostarczenia do 
portu wszystkich ryb.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Chróścikowski.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Marcin Korolec:

Dziękuję bardzo.
Trudność tej konferencji w Dosze… Podstawowe wy-

zwania, które stały przed Polską w tamtym okresie, były 
dwa na poziomie formalnym. Zresztą te nasze dyskusje czy 
nasze negocjacje przede wszystkim dotyczyły obszaru Unii 
Europejskiej, bo jeżeli wpisaliśmy jakieś stanowisko do sta-
nowiska Unii Europejskiej, to wtedy waga tego argumentu 
i tego stanowiska automatycznie się zmieniała.

Otóż po pierwsze, Unia Europejska przez długi czas, 
bo przez kilka lat, stała na stanowisku, że będzie prezen-
towała poziomy redukcyjne od 1990 r., tak jak większość 
państw członkowskich ma to zapisane. Polska i Węgry, 
prawdopodobnie te dwa państwa, ale być może też jeszcze 
inne, nie pamiętam, mają specyficzną regulację, liczymy 
nasze redukcje od 1988 r. I tego próbowaliśmy bronić, 
i się udało.

Po drugie, ważnym celem negocjacyjnym w tamtym 
momencie było umożliwienie przeniesienia tej nadwyż-
ki redukcji, którą osiągnęliśmy w pierwszym okresie 
rozliczeniowym, czyli tego wszystkiego, co jest ponad 
6%, do czego byliśmy zobowiązani, do drugiego okresu 
rozliczeniowego, tak żeby te uprawnienia można było 
wykorzystać w drugim okresie rozliczeniowym. To był 
nasz drugi cel negocjacyjny. Oba udało się jakby zapisać 
w dokumentach. I w związku z tym, ponieważ protokół 
z Kioto jest przyjęty, nie było dla nas problematyczne 
w tamtym czasie zapisanie zobowiązania, jakie jest zapisa-
ne także w odniesieniu do innych państw członkowskich. 
W tym drugim okresie rozliczeniowym przy każdym pań-
stwie członkowskim, również przy Unii Europejskiej, jest 
wpisana liczba redukcji, którą państwo musi wykonać 
do roku 2020 – to jest 20%. W sposób oczywisty mamy 
pewien zapas i nawet gdyby z jakiegoś powodu emisje 
zaczęły rosnąć, chociaż one z roku na rok są mniejsze, 
to jesteśmy przekonani, że nie ma tu niebezpieczeństwa 
i możemy się zgodzić na takie zobowiązanie, bo ono jest 
bezpieczne.

Odpowiadam wiec panu senatorowi precyzyjnie na 
pytanie: skoro dzisiaj możemy się wykazać redukcją rzędu 
trzydziestu paru procent, 32%, o ile dobrze pamiętam, to 
nie ma żadnego niebezpieczeństwa, żeby w roku 2020 
Polska nie mogła się wywiązać ze swoich zobowiązań 
pod tym względem.

Pytanie, które stawiamy dzisiaj w ramach dyskusji we-
wnątrzunijnych, jest trochę inne. Bo co do tego elementu 
naszego bezpieczeństwa jestem spokojny. Otóż chcemy 
pójść krok dalej w tym sensie, że ponieważ mamy ponad-
standardowe redukcje, to powinniśmy być upoważnieni 
i umocowani do tego, żeby wyciągać pewne korzyści – czy 
to na poziomie politycznym, czy to na poziomie material-
nym. Tymczasem dzisiaj nie znajdujemy w tej propozycji 
Komisji furtki do tego, żeby skorzystać z tych nadwyżek 
redukcyjnych. I dlatego nie chcemy się na tę propozycję 
zgodzić. Ale nie ma w niej niebezpieczeństwa jeszcze 
poważniejszych redukcji w stosunku do tego, co dzisiaj 
już obowiązuje.
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Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Ale mnie się wydaje, że potem jest tak, że gdy wyrzuci 

się rybę i ona zdycha, to w łańcuchu pokarmowym ona 
stanowi jednak ogniwo, to jakoś tam cyrkuluje.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No właśnie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-

woju Wsi Zofia Szalczyk: Poproszę jeszcze o uzupełnienie 
panią, która się w tym specjalizuje.)

Bardzo proszę.

Senator Marek Ziółkowski:
Panie Przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. Ja to, co 

pani minister powiedziała, rozumiem tak: powiedzmy, że 
możemy złowić 2 kg ryb. To lepiej jest złowić pięć więk-
szych sztuk niż dwadzieścia małych, bo te małe trzeba 
będzie odrzucić. Inaczej mówiąc, nikomu nie będzie się 
opłacało wypełnianie tej kwoty połowowej małymi ryb-
kami łapanymi na lewo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Zofia Szalczyk: Tak, dokładnie tak.)

No, tak to rozumiem.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Zofia Szalczyk: Ekonomia tu nas trochę wspiera.)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Ale to by prowadziło do tego, że wystarczy jeden para-

metr – kwoty połowowe, który załatwia wszystko.
(Głos z sali: Ale w tej chwili mamy ten parametr…)
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rybołówstwa 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rita Kameduła-Tomaszewska:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister! Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo!
Jedną z fundamentalnych zasad, jeżeli chodzi o nową 

wspólną politykę rybacką, jest dbanie o zasoby oraz wyko-
rzystywanie tego, co obecnie nakazuje się odrzucać. Należy 
podkreślić, że naszą i Komisji ideą jest przede wszystkim 
wprowadzenie takich środków technicznych, które pozwolą 
poławiać właśnie te ryby, które są najlepsze, odpowiednich 
rozmiarów. Czyli z sieci będą uwalniane ryby niewymia-
rowe, te, które będą miały jak gdyby lepszy stopień prze-
żywalności. Do portu zostaną przewiezione tylko te, które 
zostały faktycznie wyłowione…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dokładnie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Zofia Szalczyk: Wiele szczegółów na to się składa.)
(Przewodniczący Edmund Wittbrodt: Dobrze…)
Tak. Dlatego to jest tak szerokie rozporządzenie. Ono 

zmienia nie tylko jedno rozporządzenie kontrolne, lecz bar-
dzo dużo rozporządzeń związanych z kontrolą, nadzorem 
technicznym, selektywnością narzędzi połowowych.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Na naszych posiedzeniach komisji wielokrotnie dys-

kutowaliśmy na temat tych odrzutów. Nawet w Komisji 
Unii Europejskiej z panią komisarz zwracaliśmy uwagę na 
to, że Polska jest przeciwko tym odrzutom. Tak że to jest 
popierany kierunek, wielokrotnie przeze mnie głoszony, 
zarówno w Komisji Unii Europejskiej, jak i w Parlamencie. 
Popieramy zatem stanowisko rządu, bo to jest skandaliczna 
sprawa wyrzucać z powrotem do morza ryby, które często 
nie są żywe, tak że straty są podwójne, bo dochodzi jeszcze 
zanieczyszczanie środowiska.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Pytania?
Proszę bardzo. Pan senator Marek Ziółkowski.

Senator Marek Ziółkowski:
Ja mam pytanie jako laik, jeżeli chodzi o ryby. 

Rozumiem, że w wypadku niektórych gatunków nie wolno 
łowić za małych ryb, bo to jest szkodliwe. Tak że muszą być 
odpowiednie sieci, tak? Oczka muszą mieć odpowiednią 
wielkość. Czyli rozumiem, że zakaz wykonywania odrzu-
tów jest niejako wtórny do określenia tego, jaka musi być 
wielkość ok w sieci, że się tak wyrażę. Tak? O to chodzi?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Chodzi o to, że skoro już zostały złowione do prawidło-

wych sieci – bo mimo wszystko jakieś niepożądane ryby 
w niej zostają – żeby ich nie wyrzucać do morza, bo często 
są martwe, tylko żeby je dowieźć do portu i przeznaczyć 
do dalszego użytku.

(Senator Marek Ziółkowski: Kontrolować sieci, a nie 
odrzucać ryby, o tak, o to chodziło.)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Pani Minister, gdyby tak odwrócić pytanie… Czy to, 

że nie będzie trzeba odrzucać tych sztuk, które są poza 
uzgodnionym standardem, nie stanie się potem pretekstem 
do tego, żeby łowić wszystko i potem się tłumaczyć tym, że 
przecież się nie odrzuca? Czy to nie otworzy potem furtki 
w drugą stronę? Jest tu takie pytanie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Na to jeszcze się nakłada kwota połowów. Bo to będą 

te ryby…
(Przewodniczący Edmund Wittbrodt: To się wlicza po-

tem do kwoty, tak?)
Tak. Czyli będą takie generalne normy ograniczające 

w postaci kwoty połowowej, bo wiadomo, że wtedy rybak 
połowi niższą wartość, a kwotę połowową wykorzysta.
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Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rybołówstwa 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rita Kameduła-Tomaszewska:
Znaczy połowy paszowe to są połowy ryb przeznaczo-

nych na paszę. Mówi się tu w szczególności o szprotach 
i śledziach. Tak to generalnie jest przyjmowane. Pragnę 
podkreślić, że połowy paszowe to są połowy także tych 
gatunków, które są odliczane z kwoty. Tak że w każdej sy-
tuacji, w której mamy do czynienia z połowem paszowym, 
w zależności od tego, jaki gatunek został wyłowiony i w ja-
kiej wielkości, ten gatunek jest odliczany od limitu przydzie-
lonego Polsce i oczywiście innym krajom bałtyckim.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Teraz to jest jasne.
Rozumiem, że pan senator sprawozdawca proponuje 

pozytywnie zaopiniować projekt rozporządzenia zmienia-
jącego pakiet, o którym mówiliśmy?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy są inne propozycje? Nie ma.
Komisja się zgadza, aby pozytywnie zaopiniować ten 

projekt.
Zamykam ten punkt. Dziękuję bardzo, Pani Minister. 

Dziękuję państwu za udział w posiedzeniu komisji.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to wniosek do-

tyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instru-
mentach finansowych i umowach finansowych. Instytucją 
wiodącą jest Ministerstwo Finansów. Ten dokument jest 
rozpatrywany w trybie art. 7.

Poproszę pana ministra Wojciecha Kowalczyka o krót-
kie przedstawienie projektu rozporządzenia.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk:
Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję.
Wysoka Komisjo!
Na pewno Wysoka Komisja słyszała o manipulacjach 

stopami procentowymi LIBOR czy też EURIBOR, które 
służą do wyceny pieniądza w zależności od tenoru, oraz 
manipulacjach dotyczących prognoz cen towarów, głów-
nie cen ropy naftowej, przygotowywanych przez agencje 
analiz rynkowych. Były to główne powody, aby zająć się 
tym problemem i temu służy właśnie ta nowa regulacja, 
jeżeli chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki 
w instrumentach finansowych.

Oto główne postulaty, które są zawarte w tym wniosku. 
Przede wszystkim poprawa zarządzania procesem opra-
cowywania wskaźników i jego kontrolowania – głównie 
chodzi o dopilnowanie, aby administratorzy czy osoby, 

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Ja może pójdę jeszcze dalej, tropem poprzedniego py-

tania. Może być taka sytuacja, że ktoś łapie sieciami… 
nie wiem… szprotki, ale w sieci, którymi się łapie szprot-
ki, dostają się również dorsze czy jakieś inne, znacznie 
lepsze gatunki, droższe od szprotek. Tak więc te odrzuty 
mogą być więcej warte niż ryba, która faktycznie ma zo-
stać połowiona. Czy w związku z tym są jakieś dodatko-
we zabezpieczenia przed takimi działaniami? Nie można 
przecież wykluczyć, że ktoś będzie łapał szprotki, a w sieci 
dodatkowo złapią się dorsze. Tu chodzi o kwestię między-
gatunkową. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rybołówstwa 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rita Kameduła-Tomaszewska:
Dziękuję bardzo.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w połowach tak zwa-

nych ukierunkowanych, danego gatunku, trafiają się tak 
zwane przyłowy. Dlatego też jest przewidziana kwota na 
tak zwane przyłowy gatunków w połowach tak zwanych 
ukierunkowanych. Ja przepraszam za taki język.

Oprócz tego nowa wspólna polityka rybacka przewi-
duje szereg wyjątków od tej reguły odrzutów, czyli odli-
czanie od kwoty gatunku kierunkowanego. Skupiono się 
też na tym, żeby określić gatunki o tak zwanej wyższej 
przeżywalności. Bardzo szeroko jest to dyskutowane w tej 
chwili w ramach regionalizacji, czyli przez dyrektorów 
z regionów skupionych wokół Bałtyku, w tak zwanej grupie 
Baltfish. Tego typu dyskusje toczą się dwutorowo, to zna-
czy nie tylko w ramach zaproponowanego przez Komisję 
rozporządzenia, lecz także wśród osób, które zarządzają 
rybołówstwem, żeby wypracować jak najlepsze metody 
realizacji tej wspomnianej idei wspólnej polityki rybackiej, 
czyli zakazu odrzutów.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze, tak? Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący, jeszcze jedno krótkie pytanie, 

odnośnie do połowów paszowych. Wydaje mi się, że ten 
cały pakiet rozporządzeń nie powinien mieć wpływu na 
połowy paszowe. A może się mylę? Dziękuję.
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Kolejne zastrzeżenie dotyczy wprowadzania rozwiązań, 
które przeciwdziałają negatywnym skutkom instytucjonal-
nym, które mogą towarzyszyć wprowadzanym w projek-
towanym rozporządzeniu sankcjom. Po prostu im więcej 
sankcji będzie, tym mniejsza będzie ochota, żeby uczest-
niczyć w takich indeksach, a im mniej partycypantów, tym 
mniej wiarygodne są indeksy.

Następna kwestia to doprecyzowanie zapisów dotyczą-
cych podmiotów nieposiadających statusu administratora, 
a opracowujących indeksy, które bez ich wiedzy mogą być 
wykorzystywane jako wskaźniki finansowe. Możemy sobie 
wyobrazić, Szanowni Państwo, sytuację, gdy wskaźnik 
dzietności, na przykład, czy stopa dzietności publikowana 
przez Główny Urząd Statystyczny zostanie wykorzystana 
bez jego wiedzy do konstrukcji indeksów, na których oparte 
są instrumenty finansowe. To jest kwestia, która powinna 
być doregulowana, ponieważ GUS, który nie jest admini-
stratorem, nie powinien ponosić żadnej odpowiedzialności 
z tego tytułu, że publikuje wskaźnik dzietności.

Kolejna kwestia to doprecyzowanie przepisów, które 
dotyczą okoliczności umożliwiających właściwemu or-
ganowi opóźnienie lub odstąpienie od publikacji decyzji 
nakładającej sankcję administracyjną. Czyli to jest kwestia 
odwołań, również od środków administracyjnych, za naru-
szenie rozporządzenia.

Ostatnia sprawa to konieczność doprecyzowania prze-
pisów przejściowych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Ziółkowski.

Senator Marek Ziółkowski:
Proszę państwa, mamy tu taką sytuację. Obrót finan-

sowy jest bardzo skomplikowany, szczególnie gdy chodzi 
o takie instrumenty, jak fundusze inwestycyjne czy jakieś 
inne, tam gdzie trzeba się opierać na pewnych danych. 
I teraz, jak te dane się tworzy? Przede wszystkim chcę 
powiedzieć, że miałem kiedyś z tym pewne kłopoty, gdy 
wykładałem studentom, co to jest indeks i wskaźnik, bo 
w naukach społecznych są zupełnie inne definicje niż tutaj. 
Ale to jest inna sprawa.

W każdym razie indeksy to są pewne miary, które można 
zbierać w różny sposób, chodzi tylko o to, żeby te miary 
miały jakieś elementy zmienne. A wskaźnik to jest indeks 
bądź zbiór indeksów, jakaś tam średnia, która stanowi pe-
wien element referencyjny po to, żeby wyliczyć wartość 
instrumentu finansowego. I teraz, żeby to robić uczciwie, 
porządnie, żeby nie manipulować, o czym pan minister po-
wiedział na początku… Te najsłynniejsze manipulacje to 
robili Irlandczycy, ale też w Londynie robili jakieś strasz-
ne sztuczki z wyborem… znaczy z odpowiednikiem tych 
wszystkich stóp procentowych. Tak że chodzi o to, żeby to 
było robione dobrze, transparentnie, żeby nie narażać konsu-
mentów. Ale jednocześnie tam są pewne szczegóły odnośnie 
do tego, jak to ma wyglądać. Na przykład z definicji indeksu 
nie wynika, czy wszystkie trzy warunki muszą być spełnione 
łącznie, czy wystarczy spełnić jeden z tych warunków.

czy instytucje administrujące danymi unikali konfliktu in-
teresów i właściwie nimi zarządzali. Następny postulat to 
jest oczywiście poprawa jakości danych wejściowych – to 
jest kluczowe – a także metod, które są stosowane przez 
administratorów wskaźników. W szczególności chodzi 
o zapewnienie stosowania wystarczających i dokładnych 
danych wykorzystywanych do wyznaczania takich wskaź-
ników. Trzeci postulat to jest kwestia dopilnowania, aby 
podmioty przekazujące dane na potrzeby wskaźników 
podlegały stosownym kontrolom, w szczególności jeżeli 
chodzi o konflikt interesów, aby nie była zaburzana wy-
cena takich wskaźników, aby w stosownych przypadkach 
odpowiedni, właściwy organ był uprawniony do zażądania 
od podmiotów przekazujących dane wejściowe kontynu-
owania przekazywania danych na potrzeby opracowywa-
nia takich wskaźników. I czwarty postulat czy czwarty 
temat, który został uwzględniony w tym rozporządzeniu, to 
zgodnie z kierunkiem zapewnienie odpowiedniej ochrony 
konsumentów, inwestorów, którzy korzystają z takowych 
wskaźników, głównie dzięki poprawie transparentności 
i przejrzystości, zapewnieniu odpowiednich środków od-
woławczych czy też oceny adekwatności w stosownych 
przypadkach.

Co do zasady stanowisko rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej jest pozytywne, ale mamy sporo zastrzeżeń do tej 
propozycji rozporządzenia. Przede wszystkim należałoby 
doprecyzować przepisy wyznaczające zakres obowiązy-
wania projektu. Rodzi się bowiem pytanie, czy ten projekt 
powinien odnosić się, na przykład, do urzędów statystycz-
nych, czy też do podmiotów, które prowadzą działalność 
polegającą na czysto technicznym pośrednictwie, takich 
jak agencje informacyjne.

Jest też kwestia wprowadzenia bardziej adekwatnych 
przepisów lub dodatkowych zwolnień dla wybranych ka-
tegorii administratorów. Według naszej oceny regulacje 
zawarte w rozporządzeniu są zupełnie nieadekwatne w od-
niesieniu do administratorów, którzy prowadzą regulowany 
system obrotu, na przykład giełdy czy też giełdy towarowe. 
Problematyczne byłoby też rozciąganie wymagań związa-
nych z pełnieniem funkcji administratora na CCP w zakresie 
ich statutowej działalności. CCP to jest izba rozliczeniowa, 
głównie zajmująca się rozliczaniem instrumentów pochod-
nych. W Polsce taką izbą jest KDPW CCP.

Teraz kolejny ważny obszar, który budzi nasze za-
strzeżenia. Doprecyzowania wymaga przedmiotowy za-
kres definicji tak zwanych danych regulowanych. Pojawia 
się tutaj problem, jeżeli chodzi o zakres pojęcia danych 
regulowanych. Powinien on być rozszerzony lub dopre-
cyzowany w taki sposób, aby nie ograniczał się do danych 
potransakcyjnych, lecz obejmował też dane publikowane 
w związku z uczestnictwem w obrocie.

Podobnej kwestii dotyczy następny obszar, który bu-
dzi nasze zastrzeżenia. Mamy wątpliwości, czy dane wsa-
dowe do danych wskaźników finansowych to powinny 
być tylko dane transakcyjne, czy też powinny to być dane 
o charakterze nietransakcyjnym – w przypadku rynków 
czy też transakcji, które mają charakter incydentalny. Czyli 
mówimy o rynkach zupełnie niepłynnych. Czy wskaźnik, 
który będzie oparty na małej liczbie transakcji, jest tym 
wskaźnikiem wiarygodnym?
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Czy są inne propozycje? Nie ma.
Panie Ministrze, tak jak powiedziałem, komisja pozy-

tywnie opiniuje projekt rozporządzenia i popiera uwagi 
zgłoszone przez rząd. Dziękuję bardzo panu ministrowi, 
dziękuję panu za udział w posiedzeniu komisji.

Zamykam ten punkt.
Punkt szósty obejmuje akty ustawodawcze, które 

Prezydium proponuje przyjąć bez uwag. Są to dokumenty 
COM(2013) z numerami: 853, 895, 896, 932 i rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczy 
Europejskiego Kolegium Policyjnego – CEPOL. Jeśli są 
inne propozycje, to proszę je zgłosić. Nie ma. Tak więc 
komisja akceptuje tę propozycję.

Punkt siódmy to są akty nieustawodawcze, co do któ-
rych komisja nie wystąpi o stanowisko rządu. Jest propozy-
cja, aby były to dokumenty COM(2014) 9 oraz COM(2013) 
z numerami: 942, 926, 903, 868, 867 i 865. Jeśli nie usłyszę 
uwag, będzie to znaczyło, że komisja to akceptuje. Jest 
akceptacja.

Teraz punkt ósmy, akty nieustawodawcze, co do których 
komisja wystąpi o stanowisko rządu. Proponujemy, aby 
dotyczyło to dokumentu COM(2013) 922.

(Głos z sali: A czego to dotyczy?)
Trudno mi teraz powiedzieć, trzeba by to sprawdzić. 

Być może panie to mają… W każdym razie to dotyczy 
tego, że komisja…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Z tym że akurat jest decyzja Prezydium, że chcemy 

się z tym zapoznać. I potem, jeżeli uznamy, że są tam ja-
kieś punkty zaczepienia, żeby to mogło wejść pod obrady 
komisji.

Czyli to zostało zaakceptowane, jak rozumiem.
Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek. Dziękuję 

za udział.
Zamykam posiedzenie komisji.

Jest kilka takich spraw, które trzeba dopracować, ale 
przede wszystkim to, o czym pan minister powiedział przed 
chwilą. Mówi się, że o wszystkim decyduje cena rynkowa, 
ale niektóre rzeczy są tak rzadko sprzedawane przy takiej 
małej płynności rynku, że właściwie niekoniecznie muszą 
być te elementy transakcyjne, to może być inaczej wyce-
niane. Jest kilka takich szczegółowych przypadków.

Generalnie rozumiem, że to trzeba robić. Oczywiście 
jest to zgodne z zasadą pomocniczości, bo jednak musi 
być jednolita regulacja na poziomie całej Unii. I należy 
zdecydowanie iść w tym kierunku. Są jednak te wszyst-
kie zastrzeżenia, zarówno podmiotowe, że tak powiem, 
jak i przedmiotowe. Podmiotowe wynikają z tego, że nie 
wiadomo, kto to ma robić. Powiedzmy: GUS. GUS może 
podać wskaźnik dzietności albo… ja wiem… wskaźnik 
zróżnicowania społecznego. Jest wskaźnik Giniego czy coś 
takiego. I to wchodzi do HDI, czyli Human Development 
Index, i do czegoś tam może służyć. Potem będą jeszcze 
wyliczane instrumenty finansowe. Tak że on nie może być 
za to odpowiedzialny, oczywiście. To wszystko trzeba jakoś 
ograniczyć, żeby te tendencje regulacyjne Unii Europejskiej 
nie poszły za daleko. Ale niewątpliwie kierunek jest słuszny. 
Ja proponuję przyjąć zarówno to rozporządzenie, jak i sta-
nowisko rządu, które przedstawił pan minister Kowalczyk, 
z takimi zastrzeżeniami. To tyle.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do tego albo uwagi?
Rozumiem, że pan minister i pan senator sprawozdawca 

tak to przedstawili, że wszystko wydaje się klarowne, tak?
Wobec tego jest propozycja, aby komisja pozytyw-

nie zaopiniowała dyskutowany projekt rozporządzenia. 
Jednocześnie popieramy stanowisko rządu z uwagami, 
które rząd zgłosił.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 19)
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