
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia: 27 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 101

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS )
(druk senacki nr 1293, druki sejmowe nr 4228, do druku 4228, 4375,4375-A).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Bernard Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak, Alicja Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− podsekretarz stanu Bernard Błąszczyk,
− zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych

Małgorzata Typko,
− radca ministra Anna Wajnbergier,

− Główny Inspektorat Sanitarny:
− zastępca dyrektora Departamentu Higieny Środowiska Andrzej

Kosiński,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:

− starszy specjalista Agnieszka Zdanowska,
− Posłowie na Sejm RP:

− poseł sprawozdawca Grażyna Ciemniak,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Mirosław
Reszczyński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Głównym celem
ustawy jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do nowych uregulowań Unii Europejskiej, tj.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego
udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
Ustawa wprowadza istotne zmiany odnośnie uprawnień weryfikatora środowiskowego, zapewnienia
organizacjom informacji i pomocy dotyczącej wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, a także zakresu danych i informacji
wymaganych do rejestracji organizacji w systemie EMAS.
Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą:
- minister właściwy do spraw środowiska,
- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
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- Polskie Centrum Akredytacji.
Rozwiązanie powyższe dokonuje uproszczenia struktury systemu usuwając Krajową Radę
Ekozarządzania, będącą organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw
środowiska, która jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy, do chwili obecnej nie
została powołana. Ponadto, ustawa nie przewiduje w systemie EMAS, w przeciwieństwie
do dotychczasowych regulacji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Ustawa wprowadza
jednostopniowy system rejestracji organizacji zarejestrowanych w systemie, który prowadzony będzie
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, likwiduje natomiast rejestr regionalny dotychczas
prowadzony przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.
Podczas dyskusji senatorowie pytali między innymi o koszty funkcjonowania systemu, a także
o przyczyny niewielkiego zainteresowania systemem w naszym kraju. Na pytania odpowiadała poseł
sprawozdawca Grażyna Ciemniak, Małgorzata Typko i Anna Wajnbergier.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Reszczyński stwierdził, iż ustawa nie budzi zastrzeżeń
legislacyjnych.
Po złożeniu wyjaśnień i krótkiej dyskusji senatorowie przyjęli ustawę bez poprawek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Wojtczaka.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1293B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


