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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-126-04

Pan
Józef Oleksy
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o wypowiedzeniu Konwencji
o rybołówstwie i ochronie żywych
zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach,
sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka



Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim

i Bełtach, sporządzona w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. zostaje wypowiedziana

przez Rzeczpospolitą Polską.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej

Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW



Projekt

U S T A W A

z dnia

o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów

w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku  dnia 13 września 1973 r.

Art. 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wypowiedzenia Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i

Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmienia się zakres

i charakter zobowiązań prawnomiędzynarodowych Polski, w tym również zobowiązań

wynikających z wielostronnych konwencji dotyczących rybołówstwa.

Stosownie do art. 6 ust. 12 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia (...)

Rzeczypospolitej Polskiej (...) do Unii Europejskiej oraz dostosowań w traktatach

stanowiących podstawę Unii Europejskiej, tam gdzie jest to konieczne nowe państwa

członkowskie podejmą wszelkie właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec

organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych, których Wspólnota lub inne

państwa członkowskie są również stronami, do ich praw i obowiązków wynikających z ich

przystąpienia do Unii. W szczególności, w dniu przystąpienia lub w możliwie

najwcześniejszym terminie wystąpią z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie

rybołówstwa, których stroną lub członkiem jest również Wspólnota, chyba że ich

członkostwo jest związane z innymi kwestiami niż rybołówstwo.



Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim

i Bełtach, sporządzona w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. (Dz. U. z 1974 r. Nr 32, poz. 188

oraz z 1984 r. Nr 17, poz. 78), zwana dalej „Konwencją”, dotyczy wyłącznie kwestii

rybołówstwa, a jedną z jej stron jest Wspólnota Europejska. Od dnia przystąpienia Polski do

Unii Europejskiej, interesy Polski w niniejszej Konwencji reprezentuje Komisja Europejska.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia postanowień ww. Aktu dotyczącego

warunków przystąpienia Polski i innych państw do Unii Europejskiej, konieczne jest podjęcie

kroków proceduralnych w celu wystąpienia z umów wielostronnych, których dotyczy

powyższa norma.

Niniejszy wniosek o wypowiedzenie Konwencji został sporządzony stosownie do §

15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania

niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891) w

związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824).

Stosownie do artykułu XIX Konwencji, po upływie pięciu lat od daty wejścia

w życie Konwencji każde z Umawiających się Państw może wypowiedzieć niniejszą

Konwencję w drodze pisemnej notyfikacji skierowanej do Rządu Depozytariusza. Konwencja

traci moc w stosunku do tego Państwa w dniu 31 grudnia roku, następującego po roku, w

którym Rząd Depozytariusza został zawiadomiony o wypowiedzeniu Konwencji.

Depozytariuszem Konwencji jest Rząd Polski. W związku z powyższym Polska, za

pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podejmuje odrębne kroki odnośnie do

sposobu dalszego funkcjonowania współpracy w ramach Konwencji, szczególnie odnośnie do

ewentualnego jej zastąpienia przez dwustronną współpracę pomiędzy Wspólnotą Europejską i

Federacją Rosyjską.

Należy podkreślić, że w stanowisku negocjacyjnym Polska potwierdziła, że akceptuje

zasady Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie dostępu do zasobów, w  tym zasad względnej

stabilności. Jednocześnie Polska stała na stanowisku, że kwoty połowowe przyznawane

Polsce w okresie ostatnich 10 lat w ramach umów dwustronnych i wielostronnych nie

powinny ulec zmianie i wynikać z polskiej bazy historycznej oraz ogólnej kwoty połowowej.

Strona polska uznała za możliwe, za zgodą Komisji, przesunięcia niewykorzystanych kwot

połowowych z państwami członkowskimi dla ich racjonalnego wykorzystania – na zasadzie

dobrowolności i obopólnej korzyści.



Nie przewiduje się, aby wypowiedzenie Konwencji spowodowało inne skutki,

o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia

2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych.

Polska została związana Konwencją w trybie ratyfikacji dokonanej przez Radę

Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stosownie do art. 241 ust. 1 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą

Polską na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych

i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą

wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeżeli z treści umowy

międzynarodowej wynika, że dotyczą one kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust.

1 Konstytucji.

Na podstawie artykułu V Konwencji, do realizacji jej celów ustanowiono Międzynarodową

Komisję Rybołówstwa Morza Bałtyckiego. W związku z powyższym Konwencja powinna

być wypowiedziana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.














