NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 16 lipca 2009 r.
Nr posiedzenia: 23

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 38. posiedzenia Senatu do ustawy
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
2. Stanowisko komisji w sprawie egzekwowania przepisów w zakresie ochrony
zwierząt (cd.).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Krzysztof Majkowski, Andrzej Misiołek,
Jan Olech, Jadwiga Rotnicka, Zdzisław Pupa, Wojciech Kurkiewicz, Michał
Wojtczak,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− dyrektor Departamentu Prawnego Izabela Wereśniak-Masri,
− radca prawny w Departamencie Prawnym Bogusława Rutkowska,
− Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji:
− kierownik KASHUE Wojciech Jaworski,

−

przedstawiciel
Reszczyński.

Biura

Legislacyjnego

w

Kancelarii

Senatu

Mirosław

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji Zdzisław Pupa przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu
zarówno komisja, jak i mniejszość komisji oraz senatorowie wnioskodawcy K. Majkowski,
M. Wojtczak oraz W. Skurkiewicz przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
Senatorowie rozpatrzyli te poprawki oraz wysłuchali opinii rządu na ich temat.
Ostatecznie w trakcie przeprowadzonego głosowania komisja poparła 10 spośród 15 poprawek
zgłoszonych do ustawy.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Krzysztofa Majkowskiego.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 10 poprawek do ustawy (druk nr 587Z).
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Ad. 2 Przewodniczący komisji przypomniał, że dyskusja na temat projektu stanowiska komisji w sprawie
egzekwowania przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt odbyła się 14 lipca, na poprzednim
posiedzeniu. Projekt ten został udoskonalony przez przygotowujący go zespół.
Ponieważ nikt nie zgłaszał uwag do stanowiska komisji, zostało ono poddane pod głosowanie i zostało
przyjęte zostało jednogłośnie (11 głosami za).
Konkluzja: Komisja przyjęła stanowisko w sprawie ochrony zwierząt.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

