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RZECZYP O SPOL ITE J P OL SKIEJ
VII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI  ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku rybnego (druk nr 368).

Sejrn na 15 posiedzeniu w dniu 23 naja 2012 r. - zgodnie z art.47 ust. I regulaminu

Sejmu . skierował ponownie projekt ustawy zawatiy w druku nr 368 do Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czy'taniu.

Kornisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu

24 ma1a20l2 r.

wnosi:

Wysoki Sejm raczy następującą poprawkę:

art' 1 nadać brzmiente:

. .Ań.  1.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z20II r. Nr 34, poz.

l 68) wprowadza się następujące zmiany :

l) w art. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzrnieniu:

,,3) inne miejsce pierwszej sprzedaŻy - na|e.Ży przez to rozumieć wyodrębniony w

porcie rybackim lub przystani rybackiej obiekt wyposazony w niezbędną

infrastrukturę' w szczegolności wyładunkową i transportową przęznaczony do

prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedazy ryb, prowadzony przęz uznaną

organizację producentów lub przedsiębiorców. o ktorych mowa w art' 14 if4.',;



2) w art.23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,l. W przypadku gatunkow ryb, których zasoby wymagają wzmozonej ochrony lub

wzmoŻonego nadzoru, pierwsza sprzedaŻ odbywa się w centrum pierwszej

sprzedaŻy lub w innym miejscu pierwszej sprzedaŻy.,,,

b) w ust. 3 pkt2 otrzymuje brzmienie:

,2)czas wyładunku ryb, o których mowa w pkt 1''.''.
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opin|a o zgodnośd t ptawem Unil Europeis|de| dodottowego *nautazdonio Komisji
Rolnictuto I frozwoju Wsl o senadłim pro|Qkcie untorr| o zmianie ustoriry o oryanbacii
Jynk. rybnego (druk nr 3ffi-Al, wyrażona na.podrtaw|e ań. 13 ust. 3 p|ct 3 ustawy z dnia 4
wrześr|a llł97 r. o &iałactl administracil nądowej (D'. u.t 2oo7 r. Nr 6Ę poa 4it7 z pilh.
an.l w zv|ąrku z arL lfil ust 4 Regutaminu Se|mu pner mlnistra u'hśclwc8o do spraw
crlon kowstwa Rzeczypospotitej Polstdej w U nii Eu rcpejskiej

Sz a n ow n i Po n I e P rzewod n i czqcy,

w zrrrlązku z pzedstawionym dodatkowyrn sprawozdaniem Komlsji Ro|nictura I Rozwoju'Wsi
(druk nr 368 . A) uprzejmie pnedstawiam nastęPującQ op|nię.

l. W trakcle drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 maJa 2Ot2 r. zgloszono
. flwie psprawki.

||. Poprawka nr 1 (dodanie punKu 3) w art. 3 ustawy) poleBa na wprowadzenlu definiĆji
innego miejsca plenivszej spnedaży.

!||. Poprawka nr 2 (zmiana art. 23 ustawy) dotycry wskazania miejsc, w |córych odbpva się.'
pienłsza sprzedaż gatunków ryb, których zasoby wymagają unmożonej:qchrony |ub. 
wzmoźonego nadzoru :.

lV. Na|eĘ zauważyĘ że kwestię pienvszeJ spnedaźy regu|uje art. 59 us|, ! ro4ponq&enio.
Rady nr 12242'ffi9 z dnia 2o llstopodd 20og r. ustonaiiojqr;ego tlnpólnotowy sy,stem
kantroli w celu zapewnienia pnestneganio Pnepisow ulspólnei wlwki rybołówstwri,
zmientojqe rozponqdzenio (\'tlE) nr ilV/96, (W) nr 2377/2002, (WE) nr.877nffi4,
(WE) nr 768/2m5, ME) nr 2775/2(n5, (WE) nr 2766/2005, (VtE) nr 388frUfr, (WE) nr
5a9/2002, (WE) nr 676/2001, (wE) nr I@łfrW7, (WE) nr :7300/2@8, (W) nr
B4z/zocE t uchylaJqce rozponądzenia (E|^tG) nr 2H7193, (wE) nr 1627/94 oraz (WE)
nr 19ffi/2006, zgodnie z którym pańsnva cztonkorrłskle zapewnlają aby wyzystkie
produĘ rybołówshłła bW po raz pienlvszY wprowadzane do obrofu |ub rejestrowane.
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w ośrodku aukryjnym |ub u zdĘestrowanych nabywóów, |ub w: organizacjach
producentów.
Powyższy Prz€pis wyrnaga' by produĘ rybotówsnva były po raz plerwsry
wprowadzarte do obrotu w ośrodku aukcyJnym |ub u zarejestrowanych nabyvlcóry, |ub
w oęani.zacjach producentów. Na|eżY zauważyć, że pny,tlołany w punkcie |V art. 59
ust 1 rozporzqdzenia nr L224Izw9 tYymaga wdrożen|a do prawa kajowego pa'rstw
crłonkowskidt, pozostawiając pewną swobodę w hrestii uregu|owan|a m|eJsca
pierwszeJ sprzedał, pod warunkiem, że sprzedażb odbywa się w ośrodku aukcyjnym
|ub u zarejestrowanych nabr4rców, |ub w organizacjach prdducentów.
Mając povłyźsze na włg|ędzie na|eży stwierdziÓ że obecnie obowiązująca ustawa o
organizacJl rynku rybnego oraz zmiany zaprpponowtne w trakcle drugiego czytanla na
posiedzeniu Sejmu nie są opr.eclne z rozponądzeniern nr L224l20f,'9..

W konHuz|| stt.vi€rdam, że poprawki nr 1 i 2 nie są sPrzeczne l praw€m Unii Europetck|ei.

Z poważaniem

-Ęqwiado.npriłj:
Pan Marek Sawickl
Mlnlster Rolnictwa i RozwoJu Wsi


