
Warszawa, dnia 30 listopada 2009 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji

Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

(druk nr 716)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej,

przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Poprzez przyjęcie Statutu Rzeczpospolita Polska stanie się członkiem

Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).

Statut powołujący IRENA, na konferencji założycielskiej (która miała miejsce

w Bonn w dniu 26 stycznia 2009 r.) podpisało 75 państw, na dzień 27 lipca 2009 r. liczba

państw sygnatariuszy wzrosła do 136.

Zgodnie z artykułem II Statutu do zasadniczych celów IRENA należy promowanie

powszechnego i wzmożonego przyjęcia oraz zrównoważonego wykorzystania wszelkich form

energii odnawialnej. Priorytetowym kierunkiem działań IRENA będzie pomoc krajom

uprzemysłowionym oraz rozwijającym się w dalszym zrównoważonym rozwoju technologii

wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności poprzez:

- transfer wiedzy i technologii,

- podnoszenie umiejętności i know-how,

- wzmocnienie naukowo-badawcze,

- efektywne finansowanie rozwoju energetyki odnawialnej,

- zwiększenie świadomości społecznej.

Statut określa (artykuł VI), iż członkami IRENA mogą zostać państwa należące

do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz regionalne międzyrządowe organizacje

integracji gospodarczej.

Głównymi organami Agencji są Zgromadzenie, Rada oraz Sekretariat.
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Zgodnie natomiast z artykułem XV Statutu, każdy członek może zrezygnować

z członkostwa w Agencji przedkładając pisemne powiadomienie depozytariuszowi (którym

jest Rząd Republiki Federalnej Niemiec), który poinformuje o tym Radę i innych członków.

Rezygnacja nabiera mocy z końcem roku, w którym została zgłoszona.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu (druk sejmowy nr 2366) do chwili powołania

IRENA nie było organizacji o zasięgu światowym, o tak szerokim zakresie działania

i kompleksowym charakterze, która zajmowałaby się wyłącznie problematyką energetyki

odnawialnej. To właśnie sprawia, iż zakres działania IRENA nie jest tożsamy z działalnością

innych organizacji międzynarodowych zajmujących się energetyką odnawialną

(np. Międzynarodowej Agencji Energetycznej).

Należy zauważyć, że w uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się,

iż przystąpienie do IRENA, może się przyczynić do osiągnięcia przez Polskę określonego

w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (będącej jednym z elementów

pakietu klimatyczno-energetycznego), celu – jakim jest 15 % udział energii ze źródeł

odnawialnych w bilansie energii finalnej w 2020 r. Ponadto zdaniem projektodawców udział

Polski w IRENA, w charakterze członka założyciela organizacji, będzie miał pozytywny

wpływ na rozwój międzynarodowej współpracy, wymiany doświadczeń oraz badań

w kwestiach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zapewni tym

samym lepsze warunki do rozwoju krajowej energetyki odnawialnej oraz większy wpływ

Polski na kształtowanie międzynarodowych działań w tym zakresie.

Zgodnie opinią wyrażoną w uzasadnieniu ratyfikacja Statutu będzie miała dla Polski

korzystne skutki społeczne, gospodarcze i polityczne (m. in. zwiększenie liczby miejsc pracy

w branży energetyki odnawialnej). Udział w IRENA może być zatem swoistym stymulatorem

rozwoju energetyki odnawialnej w kraju, wywołującym korzystny wpływ na gospodarkę

(w tym na rynek finansowy, towarowy i pracy).

Roczne zobowiązanie Polski z tytułu obowiązkowej składki członkowskiej

w IRENA wyniosłoby około 250 tys. dolarów (za rok 2009 składka członkowska będzie

nieobowiązkowa). Składka ta pokrywana będzie z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, że poprzez przyjęcie Statutu powołującego IRENA dane

państwo staje się członkiem tej organizacji, a zatem umowa ta dotyczy członkostwa

Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, związanie się nią powinno

nastąpić w drodze ratyfikacji przez Prezydenta za uprzednią zgodą Parlamentu wyrażoną

w ustawie (art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji).
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Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że wejście w życie Statutu nie

spowoduje konieczności dokonania zmian w ustawodawstwie wewnętrznym Rzeczypospolitej

Polskiej.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2366). Projekt stanowił przedmiot prac

sejmowych: Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie

wprowadziły poprawek do projektu (druk sejmowy nr 2460). Sejm uchwalił ustawę

w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych

Mirosław Reszczyński

legislator


