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Opinia

do ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji

Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT),

sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

(druk nr 425)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na ratyfikację przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji

Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia

24 maja 1983 r. (określanej w dalszej części opinii jako "Konwencja").

Głównym zadaniem Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów

Meteorologicznych (określanej w dalszej części opinii jako "EUMETSAT"), powołanej na

mocy wymienionej wyżej Konwencji, jest budowa, obsługa i eksploatacja europejskiego

systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych, a także operacyjne monitorowanie

i wykrywanie globalnych zmian klimatu.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji organami EUMETSAT są: Rada i Dyrektor

Generalny wspomagany przez Sekretariat.

Dane otrzymywane z EUMETSAT są wykorzystywane przez państwową służbę

hydrologiczno-meteorologiczną. Znajdują one zastosowanie m. in. przy prognozach

meteorologicznych, szacowaniu opadów, osłonie lotnictwa, a także w pracach naukowych

i badawczych.

Aktualnie Rzeczpospolita Polska otrzymuje dane z EUMETSAT na podstawie

umowy o współpracy podpisanej w dniu 28 grudnia 2007 r., która traci moc w dniu

31 grudnia 2009 r. Nie przewiduje się jednak możliwości jej przedłużenia. Oznacza to, że

dalsze korzystanie z danych EUMETSAT możliwe byłoby na podstawie licencji (dostęp

do danych w ograniczonym zakresie) bądź po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej
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do Konwencji, co zapewni pełny dostęp do danych, informacji przetworzonych, archiwum,

a także do urządzeń technicznych.

Jednocześnie po przystąpieniu do Konwencji Rzeczpospolita Polska uzyska prawo

głosu w Radzie EUMETSAT.

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiąże się z obowiązkiem

wniesienia jednorazowej opłaty akcesyjnej oraz pełnej składki członkowskiej.

Z uwagi na to, ze Konwencja dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej

w organizacji międzynarodowej, 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

Projekt ustawy, pochodzący z przedłożenia rządowego, stanowił przedmiot prac

sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji

Spraw Zagranicznych. Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 33. posiedzeniu w dniu

9 stycznia 2009 r. w brzmieniu zawartym w projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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