
Warszawa, dnia 24 czerwca 2008 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa,

sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

(druk nr 175)

I. Cel i przedmiot ustawy

W dniu 13 czerwca 2008 r. Sejm wyraził zgodę na ratyfikowanie przez Prezydenta

RP Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia

2003 r.

Konwencja została przygotowana z inicjatywy Rządu Finlandii a jej celem była

zmiana statusu Europejskiego Instytutu Leśnictwa  z instytucji podległej  fińskiemu prawu

krajowemu na instytucję podległą prawu międzynarodowemu. W pracach nad

przygotowaniem konwencji Polskę reprezentowali przedstawiciele Ambasady RP w

Helsinkach a wyłożenie Konwencji do podpisu nastąpiło podczas Konferencji w Helsinkach,

w dniu 28 sierpnia 2003r. Stronami Konwencji jest obecnie 14 państw a Członkami

stowarzyszonymi i afiliowanymi Europejskiego Instytutu Leśnictwa 129 organizacji z 38

krajów. Członkowie stowarzyszeni to instytuty badawcze, placówki oświatowe, organy

leśnictwa, organizacje komercyjne oraz pozarządowe i instytucje o podobnym charakterze z

państw europejskich. Członkostwo na zasadzie afiliacji jest otwarte dla instytucji podobnych

z państw pozaeuropejskich. Członkowie ci nie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji

dotyczących Instytutu.

Cele Konwencji realizowane są poprzez Europejski Instytut Leśnictwa, który

podejmuje badania nad polityką leśną, ekologią, różnorodnymi sposobami użytkowania,

zasobami i zdrowotnością lasów europejskich oraz nad podażą i popytem na drewno i inne

produkty i usługi leśne. Działania te promują ochronę lasów oraz trwałą i zrównoważoną

gospodarkę leśną.

Organami Instytutu są Rada, Konwencja, Zarząd i Sekretariat.
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Środki finansowe potrzebne dla funkcjonowania Instytutu dostarczają członkowie

stowarzyszeni i afiliowani.

Instytut posiada międzynarodową i krajową osobowość prawną.

Konwencja weszła w życie sześćdziesiątego dnia po dniu złożenia ósmego

dokumentu ratyfikacji, tj. 4 listopada 2005 r.

Ponieważ materia regulowana Konwencją dotyczy przystąpienia sygnatariusza do

organizacji międzynarodowej, jaką jest Europejski Instytut Leśnictwa, związanie się nią przez

Rzeczpospolitą Polską następuje w drodze ratyfikacji przez Prezydenta RP, za uprzednią

zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona w efekcie wniesienia do Sejmu projektu rządowego (druk

sejmowy nr 428). Projekt został skierowany do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 13 czerwca 2008 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Główny legislator

Hanna Kaśnikowska


