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Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji senator Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze 
środowiska. 

2. Wnioski z Konferencji Klimatycznej ONZ COP17 w Durbanie w RPA. 
3. Plan prac legislacyjnych i priorytety resortu środowiska. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, 
Stanisław Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Jadwiga Rotnicka, Wojciech 
Skurkiewicz, Michał Wojtczak, Alicja Zając, 

 
− zaproszeni goście: 

− Ministerstwo Środowiska: 
− minister Marcin Korolec. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1 

 
Minister środowiska M. Korolec przypomniał, że Polska, obejmując prezydencję, wyznaczyła cztery 
główne priorytety w obszarze środowiska. Były to: zmiany klimatu, ochrona różnorodności 
biologicznej, działania na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju w ramach procesu Rio+20 i 
efektywne wykorzystanie zasobów.  
W odniesieniu do zagadnienia zmian klimatu prezydencja wypracowała trudny kompromis, którym było 
uzgodnienie stanowiska negocjacyjnego UE na Konferencję Stron Konwencji ONZ ws. zmian klimatu 
UNFCCC - (COP 17) w Durbanie. Działania podjęte w ramach prezydencji doprowadziły do 
zatwierdzenia przez Radę UE ds. Środowiska wspólnego stanowiska UE w postaci konkluzji Rady. 
Podczas trwania COP 17 w Durbanie dzięki aktywności polskiej prezydencji udało się wypracować plan 
dojścia do nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu. Zgodnie z przyjętym planem będą 
trwały prace zmierzające do stworzenia, nie później niż w 2015 r., nowej umowy, która obejmie 
wszystkie kraje Konwencji klimatycznej ONZ.  
Odnosząc się do zagadnień ochrony bioróżnorodności, minister M. Korolec powiedział, iż prezydencja 
doprowadziła do przyjęcia przez Radę UE ds. Środowiska w dniu 19.12.2011 r. pogłębionych konkluzji 
do komunikatu KE dotyczącej „Strategii różnorodności biologicznej do 2020 r.” Osiągnięto postęp w 
zakresie realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej, w tym tzw. 
„decyzji pakietowych” przyjętych podczas X Posiedzenia  Konferencji Stron CBD w Nagoi. 
Omawiając działania na rzecz zrównoważonego rozwoju (Rio+20), Rada UE ds. Środowiska przyjęła 
konkluzje, które były pierwszym politycznym stanowiskiem UE w ramach przygotowań do procesu 
Rio+20, tj. konferencji mającej na celu odnowienie zobowiązań politycznych w obszarze 
zrównoważonego rozwoju. Główne wyniki konferencji Rio+20 będą zawierały „mapę drogową w 
obszarze zielonej gospodarki”. Pod kierunkiem polskiej prezydencji wypracowany został wkład UE i 
państw członkowskich do dokumentu negocjacyjnego na konferencję Rio + 20, czyli do tzw. zero draft.  
Odnosząc się do działań na rzecz efektywnego wykorzystywania zasobów (resource effciency), minister 
M. Korolec powiedział, że prezydencja polska podjęła wysiłki mające na celu ukierunkowanie dalszych 
prac Komisji w zakresie doboru celów i instrumentów realizacji propozycji KE. Konkluzje przyjęte w 
tym obszarze uwzględniają m.in. konieczność ponadsektorowego podejścia do kwestii efektywnego 
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wykorzystania zasobów. Kontynuacja prac pozwoli stworzyć ramy polityki środowiskowej 
uwzględniającej nie tylko aspekt ekonomiczny zasobów środowiska, ale także kontekst społeczny, 
kulturowy oraz zdrowotny. W obliczu kryzysu strona polska uważa, że należy dążyć do 
zminimalizowania presji na środowisko oraz podążać w kierunku osiągania celów „zielonej 
gospodarki”. 
 

Ad 2 
 

 

Przedstawiając wnioski z Konferencji Klimatycznej ONZ COP 17 w Durbanie w RPA, minister 
środowiska M. Korolec powiedział, że najważniejszymi przyjętymi decyzjami były decyzja dotycząca 
kontynuacji wykonania porozumień zawartych w Protokole z Kioto (okres rozliczeniowy kończy się 
pod koniec bieżącego roku) oraz decyzja o przyjęciu założeń dalszych prac nad wypracowaniem 
globalnego porozumienia klimatycznego, które w przyszłości zastąpi Protokół z Kioto. Od 2013 r. 
powinien zacząć obowiązywać tzw. drugi okres rozliczeniowy do Protokołu z Kioto, który pozwoli 
przez najbliższe lata (5 lub 8 lat) kontynuować redukcję emisji gazów przez państwa rozwinięte. 
W ramach prac nad przyszłym porozumieniem stworzono w Durbanie nową ścieżkę negocjacji (Ad Hoc 
Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action: ADP), w ramach której od początku roku 
2012 rozpoczną się prace nad porozumieniem, które obejmie wszystkie strony konwencji klimatycznej 
(w tym kraje rozwijające się). Porozumienie to powinno zostać wypracowane do roku 2015 i wejść w 
życie nie później niż w roku 2020.  
Decyzjami z Durbanu implementowano również decyzje z poprzedniej konferencji – COP 16 w Cancun 
– dotyczące m.in. mierzenia, raportowania i weryfikacji emisji (MRV), ustanowienia nowego 
sektorowego mechanizmu rynkowego, włączenia CCS (Carbon Capture and Storage) do mechanizmu 
czystego rozwoju (CDM) oraz Zielonego Funduszu Klimatycznego, Komitetu Technologicznego i 
Adaptacyjnego.  
Pakiet decyzji jest kompromisem między UE a głównymi światowymi emitentami (USA, Chiny, Indie). 
Jego główną zaletą jest perspektywa zamknięcia podziału stron konwencji na państwa rozwinięte i 
rozwijające się, które dotychczas nie były prawnie zobowiązane do podejmowania działań w zakresie 
ochrony klimatu.  
 

Ad 3 
 
W odniesieniu do planu prac legislacyjnych resortu środowiska minister M. Korolec przedstawił stan 
prac nad 9 ustawami, 15 rozporządzeniami i kilkunastoma aktami wykonawczymi. Najpilniejsze zmiany 
legislacyjne będą dotyczyły m.in.: prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i 
górniczego, ustawy o odpadach oraz uregulowań związanych z energetyką jądrową. Bardzo ważnym 
celem prac legislacyjnych jest transpozycja ustawodawstwa unijnego do prawa krajowego i 
wyeliminowanie wszelkich zaległości w tym zakresie. 
Podczas dyskusji senatorowie wyrażali swoje opinie na temat celowości utrzymywania ostrych reżimów 
emisyjnych w UE, w obliczu braku poparcia dla polityki ograniczeń ze strony takich potęg jak np. USA 
czy Kanada. Senatorowie pytali m. in. o politykę handlu drewnem w Lasach Państwowych, o politykę 
państwa wobec Lasów Państwowych, o stan prac nad polityką wodną, o obszary NATURA 2000 i inne. 
Na zakończenie postanowiono, że zostaną zorganizowane odrębne spotkania dotyczące problematyki 
leśnej, gospodarki odpadami i polityki wodnej.  

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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