NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska
Data posiedzenia: 7 września 2011 r.
Nr posiedzenia: 106

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska ( druk
senacki nr 1360, druki sejmowe nr 4467, 4582,)
2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo,
przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją nr III/7 w dniu 4
czerwca 2004 r. w Cavtat (druk senacki nr 1347; druki sejmowe nr 4384,
4486;).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Bernard Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Marek Konopka, Ryszard Knosala, Andrzej Misiołek, Jan
Olech, Leszek Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka,
Wojciech Skurkiewicz, Jacek Swakoń, Michał Wojtczak,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:
− podsekretarz stanu Joanna Maćkowiak -Pandera,
− z-ca dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery
Andrzej Kulon,
− z-ca dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery
Damian Jakubik,
− Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:
− z-ca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− naczelnik w Departamencie Prawno-Traktatowym Sławomir Majszak,
− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− zastępca prezesa Małgorzata Skucha,
− kierownik zespołu ds. Systemu Zielonych Inwestycji Witold Retke,
− samodzielny pracownik ds. legislacyjnych Dariusz Hołub,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i
Zagospodarowania Przestrzennego Maria Pokora,
− Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”:
− prezes Krzysztof Zaręba,
− Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Mirosław
Reszczyński.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę omówiła podsekretarz stanu Joanna Maćkowiak- Pandera. Wyjaśniła, że nowelizacja ustawy
wynika z konieczności realizacji Porozumienia Kopenhaskiego zawartego w dniu 18 grudnia 2009
roku podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu. Porozumienie zobowiązuję Polskę do włączenia się do pomocy udzielanej krajom
rozwijającym się. Celem pomocy jest ochrona klimatu. Zgodnie z Porozumieniem kraje rozwinięte
mają zapewnić tzw. „Fast start financing” w wysokości 30 miliardów USD z przeznaczeniem na
działania w zakresie adaptacji, mitygacji, redukcji emisji z wylesiania i degradacji lasów, a także
wzmocnienia technologii w krajach rozwijających się. Minister Środowiska został zobowiązany do
przedstawienia zmian w przepisach mających na celu stworzenie ram prawnych dla udziału Polski w
finansowaniu „Fast start financing”. Stąd wynika konieczność nowelizacji ustawy, która umożliwia
NFOŚiGW przekazywanie środków na udzielanie pomocy w ramach współpracy międzynarodowej.
Zadania związane ze współpracą z „Fast start financing” będzie realizować Ministerstwo Spraw
Zagranicznych na podstawie umów zawartych z NFOSiGW.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego stwierdził, iż ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
Senator Michał Wojtczak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Senatorowie
jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Czesława Ryszkę.
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1360A).

Ad.2 Ustawę omówił zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Piotr Otawski. Konwencja z
Espoo została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską dnia 12 czerwca 1997 r., weszła zaś w życie
w dniu 10 września 1997 r. Zapisy Konwencji z Espoo zawierają postanowienia ustanawiające
międzynarodowe ramy prawne dla procedury oceny oddziaływania na środowisko, w przypadkach,
gdy działalność realizowana w jednym państwie zasięgiem oddziaływania obejmuje terytorium
innego państwa, a taka działalność może powodować negatywne skutki dla środowiska.
Konwencja nakłada na strony obowiązek poszukiwania wszelkich możliwych środków w celu
kontroli, zapobiegania bądź ograniczenia znaczącego, szkodliwego transgranicznego oddziaływania
na środowisko.
W 2001 r. przyjęto Pierwszą poprawkę do konwencji, która miała na celu umożliwienie przystąpienia
do Konwencji państwom będącym członkami ONZ, lecz spoza regionu EKG ONZ (Europejska
Komisja Gospodarcza ONZ) oraz rozszerzyła definicję "opinii publicznej" – obejmując nią
organizacje osób fizycznych lub prawnych.
W 2004 r. przyjęto Drugą poprawkę do konwencji, której celem było podniesienie znaczenia ocen
oddziaływania na środowisko w regionie oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej w tym
zakresie.
Celem rozpatrywanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III
Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Reszczyński stwierdził, iż ustawa nie budzi zastrzeżeń
legislacyjnych.
Wobec braku chętnych do dyskusji senator Michał Wojtczak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Senatorowie przyjęli jednogłośnie zgłoszony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Wojtczaka
Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1347 B).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

