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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy 
w Radzie Unii Europejskiej) (druk senacki nr 969).

2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program UE – lepsze wyniki 
dzięki lepszemu stanowieniu prawa – COM (2015) 215.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund 
Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Proszę państwa, będziemy zaczynali, dlatego że o 17.00 

jest kolejne posiedzenie, posiedzenie dwóch połączonych 
komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji Spraw 

Unii Europejskiej.
W programie mamy dwa punkty, pierwszy to informacja 

dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii w okresie 
prezydencji łotewskiej, a drugi to komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego… itd.

Moja propozycja jest taka, abyśmy zdjęli ten drugi 
punkt z porządku i przenieśli to na kolejne posiedzenie 
komisji, bo nie jest to aż tak pilne.

Jeżeli jest na to zgoda, to poprzestalibyśmy tylko na 
jednym punkcie.

Jest zgoda, tak? A więc porządek będzie obejmował 
tylko jeden punkt.

Witam pana ministra Artura Nowaka-Fara na tym po-
siedzeniu.

Jest to punkt, który… No, właściwie przed chwilą dys-
kutowaliśmy o tym na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Spraw Zagranicznych. Ten punkt to informacja dla Sejmu 
i Senatu RP o udziale RP w pracach Unii Europejskiej 
w okresie styczeń – czerwiec 2015 r.

Chciałbym teraz przekazać głos panu ministrowi i za-
pytać, czy chciałby coś dodać. Potem spytam, czy jeszcze 
ktoś chciałby o coś zapytać i poruszyć te kwestie, które nie 
zostały poruszone na naszym poprzednim spotkaniu.

Tak że bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Chciałbym poruszyć przynajmniej dwie kwestie. Jedna 

dotyczy dość szczególnego zagadnienia… No, nie wypa-
dało w obecności ambasadorów innych państw członkow-
skich podejmować tego rodzaju zagadnienia, a ono jest 
istotne z naszego punktu widzenia. Druga sprawa dotyczy 
jakby uzupełnienia pewnej informacji, którą przekazałem 
Wysokiej Komisji.

Pierwsza kwestia. Chciałbym poinformować krót-
ko o tym, że podejmowaliśmy sporo wysiłków na rzecz 
ochrony polskiego rynku transportowego. Wszyscy 

wiemy, że chodzi tutaj przede wszystkim o niemiecką 
regulację dotyczącą płacy minimalnej w tym sektorze. 
Mogę tutaj również wspomnieć, że ta kwestia jest nawet 
trochę szersza, dlatego że ostatnio docierają do nas sy-
gnały o tym, że w Norwegii, czyli poza Unią Europejską, 
ale w obrębie funkcjonowania Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, też taki pomysł zaczyna być realizowany. 
W każdym razie w tym przypadku niemieckim dosyć 
istotne jest nasze stanowcze działanie. Przede wszyst-
kim wysłaliśmy – wspólnie z dziesięcioma innymi pań-
stwami członkowskimi, to jest z Bułgarią, Chorwacją, 
Republiką Czeską, Estonią, Grecją, Węgrami, Litwą, 
Rumunią, Słowacją i Słowenią – list do władz niemiec-
kich, w którym wyrażamy zaniepokojenie wywołane tego 
rodzaju działaniami; oczekujemy oczywiście zmiany tej 
regulacji prawnej. I z zadowoleniem przyjęliśmy inicja-
tywę Komisji Europejskiej, która wystąpiła do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze skargą na tę nie-
miecką regulację. Jak się to skończy, oczywiście nie je-
steśmy w stanie przewidzieć, ale z pewnością będziemy 
interwenientem procesowym w tej sprawie. Główną stro-
ną jest oczywiście Komisja Europejska.

Druga kwestia jest taka, że staraliśmy się intensyw-
nie i blisko współpracować w wielu kwestiach z innymi 
państwami członkowskimi, w szczególności z państwami 
Grupy Wyszehradzkiej. Całkiem ciekawa jest współpraca 
odnosząca się do strategii dotyczącej jednolitego rynku 
cyfrowego. Dzięki aktywnej postawie Polski i wczesne-
mu prezentowaniu Komisji Europejskiej priorytetów cy-
frowych naszego regionu w treści opublikowanej przez 
Komisję Europejską strategii można zauważyć elementy, 
które odpowiadają naszym własnym priorytetom. Te punk-
ty, które szczególnie sobie cenimy, dotyczą między innymi 
ułatwień w obszarze handlu elektronicznego, modernizacji 
prawa telekomunikacyjnego oraz bezpieczeństwa i meto-
dologii przetwarzania danych.

To było takie uzupełnienie mojej wcześniejszej wypo-
wiedzi, w którym właśnie przekazałem dwie dodatkowe 
informacje.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jakieś pytania? Są dwa pytania, tak?
Proszę bardzo, najpierw senator Wojciechowski, po-

tem Klima.
Króciutko, proszę, bo o 17.00 mamy kolejne posiedze-

nie, nie chciałbym przedłużać. Proszę bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 48)
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Ustawa transportowa, o której pan senator wspominał, 
została już ogłoszona we francuskim dzienniku ustaw, 
a więc pewnie będzie wchodziła w życie prędzej czy póź-
niej. Jednak tutaj, w tym zakresie, decydujące będzie roz-
strzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości, to znaczy ono 
przetnie swoisty węzeł gordyjski, który tutaj powstał. My 
oczywiście jesteśmy w kontakcie ze stroną francuską, 
którą namawiamy do tego, żeby ona powstrzymała się 
od egzekwowania tej ustawy, ale jest to również kwestia 
pewnej woli parlamentarnej. Jednak, tak jak wspominałem, 
my możemy sobie na poziomie roboczym różne rzeczy 
uzgadniać, ale ostatecznie kwestia się rozwiąże – miejmy 
nadzieję, że zgodnie z naszymi preferencjami – poprzez 
rozstrzygnięcie w sprawie niemieckiej. Ona jakby syste-
mowo określi tę sprawę.

Proszę państwa, teraz kwestia mięsa wieprzowego. Moje 
informacje są takie, że Polska podejmuje działania, jeżeli 
chodzi o trudności na rynku mięsa, a także dotyczące rynku 
mleka, owoców i warzyw oraz cukru. Ta kwestia była ostat-
nio przedmiotem posiedzenia Rady do spraw Rolnictwa 
i Rybołówstwa, które się odbyło 13 lipca 2015 r. Podczas 
tego posiedzenia większość państw członkowskich, w tym 
Polska, wyraziła zaniepokojenie rozwojem sytuacji na tych 
rynkach i zwróciła się do Komisji o to, aby wykorzystać 
wszelkie możliwości w celu ustabilizowania sytuacji na 
wspomnianych rynkach. Krótko mówiąc, chcemy tego, 
żeby Unia Europejska wykorzystywała instrumenty, które 
ma do dyspozycji, wspierające, po pierwsze, zakupy inter-
wencyjne, po drugie, przechowywanie produktów rolnych. 
Komisja poinformowała wtedy, że przeznaczyła prawie 
220 milionów euro z budżetu na stabilizowanie trudnej 
sytuacji na wszystkich rynkach rolnych, jednak jej dalsze 
działania będą zależały od tego, co wyniknie z jej oceny, bo 
ona stale monitoruje sytuację w poszczególnych państwach 
członkowskich w tym zakresie. Jest to pytanie, w przy-
padku którego bardziej kompetentny byłby oczywiście 
minister rolnictwa, natomiast ja ze swojej strony dodam 
jeszcze to, co wiem najlepiej. A więc Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych stale stara się o plasowanie tych produk-
tów rolnych za granicą, jest to przedmiotem w zasadzie 
każdego spotkania konsultacyjnego zarówno na poziomie 
dyrektorów, jak i wiceministrów, z przedstawicielami tych 
państw, które są tradycyjnie odbiorcami albo mogą być od-
biorcami wspomnianych przeze mnie i przez pana senatora 
produktów rolnych.

Co do kwestii afrykańskiego pomoru świń – my sta-
ramy się wskazać, że nasze normy są przestrzegane we 
wszystkich regionach kraju. I te regiony, które nie zo-
stały dotknięte ASF, w których nie stwierdza się tego 
rodzaju dolegliwości zwierząt, chorób zwierzęcych… 
Staramy się po prostu o ukazanie ujęcia regionalizacyjne-
go, o pokazanie, że Polskę tworzą regiony, w których są 
miejscowe, terytorialne nadzory weterynaryjne i że tam, 
gdzie stwierdza się zagrożenie, choroba jest zwalczana, 
podczas gdy w innych regionach nie ma tego rodzaju 
zagrożenia. Jednak to od władz weterynaryjnych kon-
kretnego państwa zależy już to, czy ono przyjmuje tego 
rodzaju ujęcie sprawy, czy nie. Jest bardzo poważne zróż-
nicowanie, jeśli chodzi o to podejście. Przykładem jest 
choćby rynek japoński. Oni po prostu nie przyjmują tego, 

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo, Panie Ministrze, chodzi mi o dzia-

łania Polski w związku z problemami na rynku mięsa, 
zwłaszcza mięsa wieprzowego, w obliczu, po pierwsze, 
choroby ASF, po drugie, w obliczu embarga, i po trzecie, 
wobec zarysowującego się braku solidarności między nie-
którymi krajami w Unii Europejskiej. Chyba wiadomo, 
o co chodzi. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, mam pytanie 

w związku z transportem. Podobna chyba sytuacja wystą-
piła też we Francji, przynajmniej były takie próby… Czy 
ten temat jest podobnie potraktowany jak w przypadku 
Republiki Federalnej Niemiec, czy Francja się wycofała 
z tej propozycji? Od wielu lat… Chodzi o to – zresztą już 
kilkakrotnie kierowałem oświadczenia w tym zakresie 
– jak wygląda teraz sytuacja transportu czy też transpor-
towców w związku z tym, że Federacja Rosyjska stawia 
coraz większe bariery celem niewpuszczania polskich 
przewoźników na swój obszar. To jest pierwsze pytanie, 
takie uzupełniające.

A teraz wypowiem się bardziej krytycznie. Od wielu lat 
Unia Europejska nie odnosi sukcesów w zakresie polityki 
zagranicznej na swoich tak zwanych obrzeżach. Dotyczy to 
Ukrainy, dotyczy to polityki Unii Europejskiej w stosunku 
do Syrii. Co do Libii – to klasyczny przykład tego, jak brak 
działania doprowadził do powstania państwa upadłego. 
Kiedy zajmujemy się kwestią nielegalnej emigracji na ob-
szar Unii Europejskiej, leczymy w tym momencie objawy, 
a nie przyczyny. Dlatego zwracam się do pana ministra 
z pytaniem: czy są jakieś plany zintensyfikowania polityki 
Unii Europejskiej jako całości, jak również jej sojuszni-
ków, celem przynajmniej podjęcia próby wyprowadzenia 
tych trudnych tematów w północnej Afryce i ewentualnie 
w Syrii? Widać wyraźnie, że od kilku lat nie uzyskujemy 
jakichkolwiek sukcesów w tym zakresie, natomiast z roku 
na rok jest coraz gorzej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Zamykam etap pytań.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Bardzo dziękuję.
Poproszono mnie o bardzo krótkie wyjaśnienia. Jeżeli 

pozwolicie państwo, może nie będę odpowiadał po kolei, 
ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
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nie należy do łatwych i nie ma jakichś bardzo znaczących 
oznak jej polepszania się, jednak Unia Europejska ze swo-
imi narzędziami wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-
czeństwa czy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
nie jest najbardziej skutecznym podmiotem w przypadku 
tych stosunków. Okazuje się, że skuteczniejsze są raczej 
alianse strategiczne typu NATO. Również działania po-
dejmowane w sojuszach tworzonych ad hoc okazują się 
po prostu lepsze.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, nie możemy kontynuować dyskusji, 

bo następna komisja już stoi za drzwiami. Myślę, że jest 
to temat, do którego będziemy wracali. I myślę, że po-
winniśmy chyba poświęcić temu specjalny punkt i wrócić 
do tej dyskusji. Wobec tego poprosiłbym o niekontynu-
owanie jej teraz.

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Proszę państwa, na tym zamykam posiedzenie Komisji 

Spraw Unii Europejskiej. Dziękuję.

nie mają zwyczaju stosowania takiego podejścia. U nich 
tego rodzaju podejście do problemu chorób zwierzęcych 
nie jest stosowane.

Jeżeli chodzi o sytuację transportową w odniesieniu do 
Federacji Rosyjskiej… No, Rosja wypowiedziała de facto 
jedną z ważniejszych konwencji międzynarodowych. W tej 
chwili prowadzimy takie działania, które miałby skłonić 
stronę rosyjską do stosowania nadal tej konwencji. Jednak 
sytuacja polityczna jest mało sprzyjająca dla tego rodzaju 
działań, które służą przecież dobru sektora transportowego 
całej Unii Europejskiej, nie tylko Polski.

Teraz pytanie o politykę zagraniczną Unii Europejskiej 
w kontekście bliskiego sąsiedztwa Unii Europejskiej i… 
Proszę zwrócić uwagę, że trudno uznać to za jakąś poraż-
kę polityki zagranicznej Unii Europejskiej; jest to, jeżeli 
już, problem globalny i problem podejścia nie tylko Unii 
Europejskiej, ale strategicznych partnerów Unii Europejskiej 
w tym kontekście. Mamy do czynienia z procesami, które 
są niemożliwe do kontrolowania na przykład za pomocą 
narzędzi wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
A więc pogląd pana senatora, że w zestawieniu z tym, co 
widzieliśmy wcześniej, w poprzednich okresach, sytuacja 
się pogarsza… Istotnie należałoby potwierdzić, że sytuacja 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 04)
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