
Warszawa, dnia 6 lutego 2006 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między

Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii,

Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandi ą, Republiką Włoską, Wielkim

Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską,

Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej

a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie

artykułu III ust ępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego

w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

(druk senacki nr 65)

Protokół, na którego ratyfikację wyrażana jest zgoda, dotyczy Porozumienia

wprowadzającego w życie artykuł III ustęp 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni

jądrowej sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. Polska

jest stroną tego Układu od dnia 5 marca 1970 r., a w zakresie objętym przedmiotowym

Protokołem jest związana z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej postanowieniami

Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii

Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między

Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o

stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej,

podpisanego w Wiedniu 8 marca 1972 r., który wszedł w życie 5 maja 2000 r..

Przystąpienie przez Polskę do Protokołu, na którego ratyfikację wyrażana jest zgoda,

wynika z Aktu dotyczącego warunków przystąpienia (...) oraz dostosowań w traktatach

stanowiących podstawę Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy umowami międzynarodowymi

(obecnie wiążącą Polskę i która ma zostać ratyfikowana) przede wszystkim sprowadzać

będzie się do tego, że pojawi się dodatkowa strona przedmiotowego Protokołu - Wspólnota

Euratom, która przejmie całkowicie część zobowiązań państwa członkowskiego Unii

Europejskiej związanych z udostępnianiem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
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informacji wymaganych przedmiotowym Protokołem, a co do części zobowiązań staje się

współodpowiedzialna razem z państwem członkowskim.

Związanie Polski Protokołem wiąże się z koniecznością nowelizacji rozdziału 5

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Prace nad nowelizacją tej ustawy toczą

się równolegle do prac nad omawianą ustawą.

W związku z tym, że umowa międzynarodowa dotyczy obowiązków jednostek

organizacyjnych prowadzących działalność na terytorium Polski, uzasadniony jest tryb

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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