NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 15 marca 2011 r.
Nr posiedzenia: 75

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na
środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja
2003 r. (druki sejmowe nr 3836, druk senacki nr1140).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Wojciech Skurkiewicz, Jacek
Swakoń, Alicja Zając,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Ryszard
Zakrzewski,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Andrzej
Misztal,

− przedstawiciel

Biura

Legislacyjnego

w

Kancelarii

Senatu

Mirosław

Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk wyjaśnił, że omawiany Protokół
został podpisany przez 37 państw, w tym przez Rzeczpospolitą Polską, podczas Ministerialnej
Konferencji „Środowisko dla Europy”, która odbyła się w Kijowie w dniach 21–23 maja 2003 r.
Do chwili obecnej protokół przyjęło 19 państw oraz Unia Europejska. Zgodnie z art. 24 wchodzi on
w życie 90. dnia po złożeniu 16. dokumentu ratyfikacyjnego, co nastąpiło w dniu 12 kwietnia
2010 r. Większość praw i obowiązków wynikających z Protokołu zostało uregulowanych
w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (DzU nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), transponującej do polskiego porządku prawnego
postanowienia dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
Po zatwierdzeniu Protokołu przez Unię Europejską stał się on wspólnotowym prawem wtórnym
wiążącym Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. W związku z powyższym ratyfikacja Protokołu ma
charakter formalny i służy oświadczeniu woli państwa.
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Legislator Mirosław Reszczyński powiedział, iż celem ustawy jest wyrażenie przez parlament
zgody na dokonanie przez prezydenta RP ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Opiniowana ustawa wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Podczas krótkiej dyskusji senatorowie pytali m.in. o wpływ Protokołu na procedury przygotowania
planów zagospodarowania dla lasów i obszarów wiejskich.
Senator Zdzisław Pupa złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senator Alicję Zając.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1140).
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.

