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Do druku nr 3572-A 
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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 3572-A} o rządowym projekcie ustawy o 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, 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. 

Art. 12 pkt. 3 lit. b) projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora 
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z którym 
pomoc nie przysługuje podmiotowi, który jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa 
w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim w związku z dopuszczeniem się poważnego 

naruszenia, stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 1 rozporządzenia PE i 
Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, 
(WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1255/2011. Zgodnie z tym przepisem, wsparcie wramach funduszu nie może zostać 
przyznane podmiotowi, który dopuścił się poważnego naruszenia określonego w art. 42 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009, był zaangażowany w działalność statków rybackich znajdujących się w unijnym 
wykazie statków NNN, zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub 
statków pod banderą państw uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z 
art. 33 tego rozporządzenia, zarządzał takimi statkami lub był ich właścicielem. · 
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Art. 32 ust. 2 pkt 4 projektowanej ustawy stanowi z kolei realizację obowiązku wynikającego 
z art. 10 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 508/2014, zgodnie z którym beneficjent po 
złożeniu wniosku jest nadal zobowiązany do spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 
lit. a)-d) przez cały okres realizacji operacji oraz przez okres S lat po otrzymaniu końcowej 
płatności przez tego beneficjenta. 

Z powyższych względów poprawki nr 1, 3 i S ujęte w dodatkowym sprawozdaniu Komisji są 
niezgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Poprawki nr 2 i 4 nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Marek Sawicki 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Z poważaniem 
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Konrad Pawlik 


