
Warszawa, dnia 27 października 2008 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji

sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji,

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości

w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji

w Ałmaty w dniach 25 – 27 maja 2005 r.

(druk nr 327)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących

środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 – 27 maja

2005 r.

Zmiany, dotyczące postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,

polegają w szczególności na dodaniu do tekstu Konwencji z Aarhus artykułu 6a, a także

precyzującego ten artykuł Załącznika Ia.

Przepisy te określają szczegółowe zasady udziału społeczeństwa w podejmowaniu

decyzji o wydaniu pozwolenia na zamierzone uwolnienie organizmów zmodyfikowanych

genetycznie do środowiska oraz wprowadzeniu ich do obrotu.

Zgodnie z artykułem 6a, przed podjęciem wymienionych decyzji państwa – Strony

Konwencji z Aarhus zobowiązane są zapewnić szybkie i skuteczne przekazywanie informacji

oraz zagwarantować udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym.

Załącznik Ia obejmuje w szczególności przepisy, które:

- przewidują możliwość wprowadzenia wyjątków, w określonych przypadkach, od

zasady udziału społeczeństwa w procedurze podejmowania decyzji o wydaniu
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pozwolenia na zamierzone uwolnienie organizmów zmodyfikowanych

genetycznie do środowiska oraz wprowadzeniu ich do obrotu,

- nakładają na państwa – Strony obowiązek udostępniania społeczeństwu

streszczeń wniosków zgłoszonych w celu uzyskania pozwolenia na zamierzone

uwolnienie organizmów zmodyfikowanych genetycznie do środowiska oraz

wprowadzenie ich do obrotu, a także sprawozdań z ich oceny,

- wprowadzają katalog informacji, które nie mogą zostać uznane przez państwa -

Strony za poufne,

- nakładają na państwa – Strony obowiązek zapewnienia przejrzystości procedur

podejmowania decyzji w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych

oraz dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących takich decyzji,

- zobowiązują państwa – Strony do udostępnienia społeczeństwu treści decyzji,

powodów ich podjęcia, a także ich uzasadnienia.

Mając na uwadze fakt, iż postanowienia Poprawki do Konwencji z Aarhus dotyczą

praw obywatelskich określonych w Konstytucji (art. 74 ust. 3), jej ratyfikacja następuje

w trybie określonym w art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, a więc za uprzednią zgodą wyrażoną

w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

w oparciu o projekt rządowy (druk nr 904). W Sejmie projektem zajmowała się Komisja

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Spraw Zagranicznych,

które nie wniosły poprawek (druk nr 1068). Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym

w projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Iwona Kozera

Młodszy legislator


