
Warszawa, dnia 4 stycznia 2010 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację

Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH),

sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

(druk nr 738)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy ustanawiającej

Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej

(EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. (zwanej w dalszej części

opinii "Umową").

Umowa dotyczy członkowstwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji

międzynarodowej. Z tych względów zasadnym jest tryb związania Polski umową za

uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3

Konstytucji).

W myśl uzasadnienia do projektu ustawy celem przystąpienia Polski do Organizacji

Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej jest "zwiększenie tempa rozwoju

rybołówstwa i akwakultury w Polsce, głównie dzięki dostępowi do usług EUROFISH

w zakresie międzynarodowego rynku informacyjnego i doradztwa technicznego".

Cele realizowane przez Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej

i Środkowej to:

1) dostarczanie informacji na temat marketingu ryb i przyczynianie się do promocji

handlu,

2) przyczynianie się do rozwoju rybołówstwa zgodnie z obecnym i przyszłym popytem

na rynku i czerpanie pełnych korzyści z potencjału, jaki oferują zasoby rybne,

3) popieranie inwestycji w sektorze prywatnym i umów partnerskich w dziedzinie

rybołówstwa i akwakultury,

4) świadczenie pomocy technicznej w zakresie projektów rozbudowy infrastruktury

i rozwoju potencjału ludzkiego,
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5) świadczenie pomocy i udzielanie wskazówek przy opracowywaniu projektów, studiów

wykonalności i biznesplanów,

6) odgrywanie roli w koordynacji inicjatyw darczyńców,

7) przyczynianie się do polepszania jakości rybołówstwa i jego modernizacji,

8) przyczynianie się do zrównoważenia dostaw produktów rybnych,

9) jak najlepsze wykorzystanie możliwości eksportowych w ramach regionu i poza nim,

10) promowanie współpracy technicznej i gospodarczej między członkami organizacji

w sektorze rybołówstwa (art. 3 Umowy).

EUROFISH realizuje powyższe cele poprzez:

1) dostarczanie informacji marketingowych na temat produktów rybołówstwa, w tym

możliwości sprzedaży i perspektyw podaży w ramach regionu i poza nim,

2) doradzanie w sprawach rozwoju technologicznego, specyfikacji produktów, metod

przetwarzania i standardów jakości zgodnie z wymogami rynku,

3) pomoc w opracowywaniu nowych produktów i rozwoju możliwości produkcji i zbytu

produktów z gatunków organizmów wodnych, które nie są w pełni wykorzystywane

dla celów konsumpcyjnych,

4) pomoc w planowaniu i wdrażaniu działań w zakresie informacji i badań naukowych

związanych z krajowymi rynkami rybnymi,

5) szkolenie pracowników administracji rządowej i odpowiednich instytucji w państwach

członkowskich w opracowywaniu strategii marketingu i wzmacnianie zajmujących się

tym sektorem instytucji krajowych,

6) świadczenie pomocy technicznej na rzecz rozpoznawania możliwości inwestycyjnych

(art. 4 Umowy).

EUROFISH działa przez swój organ, jakim jest Rada Zarządzająca w skład, której

wchodzą reprezentanci wszystkich krajów członkowskich.

Członkami EUROFISH mogą być wszystkie państwa europejskie, a także państwa

spoza Europy oraz regionalne organizacje integracji gospodarczej utworzone przez państwa

europejskie.

Źródłem finansowania EUROFISH są:

1) składki członkowskie,

2) przychody uzyskane ze świadczonych odpłatnie usług,

3) darowizny,

4) inne źródła zatwierdzone przez Radę Zarządzającą, zgodne z celami EUROFISH.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2388). Projekt stanowił przedmiot prac

sejmowych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje

nie wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Szymon Giderewicz

legislator


