
Warszawa, dnia 24 maja 2011 r.

Opinia

do ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu

odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego

w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

(druk nr 1218)

I. Cel i przedmiot ustawy

Protokół zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia

morskie, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 35, poz.

175), został podpisany w dniu 2 maja 1996 r. w siedzibie Międzynarodowej Organizacji

Morskiej (IMO) w Londynie, a wszedł w życie z dniem 13 maja 2004 r.

Protokół wprowadza podwyższone, w stosunku do Konwencji, limity

odpowiedzialności wynikającej z roszczeń morskich.

Wynika to po pierwsze z utraty wartości przez SDR (Special Drawing Rights -

Specjalne Prawa Ciągnienia) – umowną bezgotówkową jednostkę monetarną, stosowaną

także do szacowania szkód morskich, a po drugie – zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa

żeglugi.

Obowiązek stosowania Protokołu będącego przedmiotem ustawy ratyfikacyjnej,

przewiduje ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z dnia 23

kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (Dz. Urz. UE L

131 z 28.05.2009, str. 128).

Ratyfikacja Protokołu nie spowoduje konieczności zmian w krajowym porządku

prawnym, ponieważ w art. 97 w § 1 Kodeksu morskiego inkorporowano do polskiego

systemu prawa Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie wraz ze

zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej

Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób.



Ponieważ Umowa dotyczy materii regulowanej w prawie polskim ustawami, podlega

ratyfikacji przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie (art. 89

ust 1 pkt 5 Konstytucji RP).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 92. posiedzeniu w dniu 13 maja 2010 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem rządowym. W czasie prac nad projektem ustawy w Sejmie, zajmowały się nim

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Spraw Zagranicznych. Do projektu nie wprowadzono

żadnych poprawek.

Posłowie uchwalili ustawę przy 418 głosach za, przy braku głosów przeciw i

wstrzymujących się.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Maciej Telec
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