
Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna

Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

(druk nr 189)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji

Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej

w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Umowa międzynarodowa, na której ratyfikację wyraża zgodę opiniowana ustawa,

odnosi się do kwestii handlu drewnem tropikalnym produkowanym w krajach leżących

między Równoleżnikami Raka i Koziorożca, a jej stronami są państwa produkujące

i użytkujące drewno tropikalne (producenci i konsumenci). Celem umowy jest stworzenie

międzynarodowego forum do konsultacji oraz wdrażania programów dotyczących

najważniejszych aspektów światowej gospodarki drewnem tropikalnym, w tym promowanie

zasad zrównoważonego obrotu tym drewnem, a także wspieranie działań związanych

z ponownym zalesianiem obszarów drzewami tropikalnymi oraz rekultywacją

i odnawianiem zdegradowanych obszarów leśnych. W celu realizacji postanowień umowy

powołano Międzynarodową Organizację ds. Drewna Tropikalnego, określając tryb jej

wyłaniania, strukturę oraz siedzibę.

Niniejsza umowa ma zastąpić Międzynarodową Umowę dotyczącą drewna

tropikalnego, sporządzoną w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r., której Rzeczypospolita

Polska jest stroną. Polska ratyfikowała umowę z 1994 r. wykonując zobowiązania

wynikające z art. 6 ust. 2 Traktatu akcesyjnego, który nakładał na nowe kraje członkowskie

Unii Europejskiej obowiązek przystąpienia do wszystkich umów mieszanych, których

stronami są członkowie Unii i Wspólnota Europejska.
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Związanie się przez Rzeczypospolitą Polską tą umową międzynarodową należy

traktować jako kontynuację realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa Polski

w Unii Europejskiej. Należy wspomnieć, iż wszystkie państwa członkowskie UE wyraziły

zamiar podpisania umowy z 2006 r. oraz odpowiedniego uczestnictwa w jej tymczasowym

stosowaniu, na co wskazuje treść decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 26 września 2007 r.

o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu

Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (Dz. Urz. UE L 262

z 9 października 2007, str. 6).

Wejście w życie umowy nie wymaga wydania nowych aktów prawnych.

Zważywszy, że umowa dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej

w organizacji międzynarodowej (Międzynarodowa Organizacja ds. Drewna Tropikalnego),

związanie się nią powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną

w ustawie, zgodnie z normą zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna

Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. (druk sejmowy nr

523) był przedmiotem prac sejmowych w Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw

Zagranicznych. Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

w brzmieniu zawartym w projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Renata Bronowska

Główny legislator


