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Opinia 

Do druku nr 3573-A 

Warszawa, 10upca 2015 r. 

Pan 
Krzysztof Jurgiel 
Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Sejm RP 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek ujętych w dodatkowym sprawozdaniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 3573-A) o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o organizacji rynku rybnego, wyrażona przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji pozwalam sobie wyrazić 
poniższą opinię. 

Uchylenie art. 23 ustawy z dnia S grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego stanowiłoby 
naruszenie obowiązków wynikających z art. 59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z 
dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) 
nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, 
(WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 
1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006. Należy zauważyć, że art. 59 powyższego 
rozporządzenia nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby wszystkie 
produkty rybołówstwa były po raz pierwszy wprowadzane do obrotu lub rejestrowane w 
ośrodku aukcyjnym lub u zarejestrowanych nabywców, lub w organizacjach producentów. 
Punkt pierwszej sprzedaży, o którym mowa w art. 23 ustawy o organizacji rynku rybnego, 
pełni rolę takiego ośrodka aukcyjnego i spełnia funkcje rejestracji, o których mowa w art. 
59 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. 

Ponadto, uchylenie art. 23 ustawy o organizacji rynku rybnego byłoby sprzeczne z art. 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w 
sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego 
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rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000. Art. 7 powyższego rozporządzenia wymienia cele 
organizacji producentów sektora rybołówstwa, wśród których jest cel przyczyniania się do 

wyeliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, jak również 
ogólny cel promowania rentownej i zrównoważonej działalności połowowej swoich 
członków. Należy zauważyć, że centra pierwszej pomocy, o których mowa wart. 23 ustawy 
o organizacji rynku rybnego, zarządzane przez organizacje producentów, realizują cele, o 
których mowa wart. 7 rozporządzenia nr 1379/2013. 

Poprawki ujęte w dodatkowym sprawozdaniu Komisji są niezgodne z prawem 
Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w niniejszej opinii. 

Do wiadomości: 
Pan Marek Sawicki 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Z poważaniem 
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podsekretarz Stanu 
Konrad Pawlik 


