KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
SEKRETARZ RADY MINISTRÓW
Maciej Berek

Warszawa,

dni~grudnia 2012 r.

RM-10-132-12

Pan Marcin KOROLEC
Minister Środowiska

W
przez

związku

Radę

z wnioskiem Pana Ministra, z dnia 29 listopada 2012 r. , o rozpatrzenie

Ministrów projektu

warstwę ozonową

założeń

do projektu ustawy o substancjach

zubożających

oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w

przesyłam notatkę Rządowego

załączeniu

Centrum Legislacji, z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska.

a

(
Do wiadomości :
Pan Michał BONI
Minister Administracji i Cyfryzacji
Pani Małgorzata HIRSZEL
Sekretarz Komitetu Rad y Ministrów
Pan Jacek Krawczyk
Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji
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Warszawa, dnia .. ~. .. grudnia 2012 r.
RZĄDOWE

CENTRUM LEGISLACJI

WICEPREZES
dr Jacek Krawczyk

RCL.DPŚii.SS-47/12

Dot. RM~ł0·132-12

Notatka
dotycz~t_ca

{n'"Ojektu założeń do projektu ustawy o substancjach zubożają~ych

warstwę

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

W związku z przek.aumie.m przez Departament Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady
"Ministrów projektu założeń do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z prośbą o weryfikację

dokumentu przed rozesłaniem członkom Rady Ministrów do rolpatrzenia, Rządowe Centrum
Legislacji przedstawia następujące stanowisko.

Zgodnie z ustaleniamit jakie zapadły na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw
Cyfryzacji (w dniu 31 października 2012 r.) oraz na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów
(w dniu 22 listopada 2012 r), p(ojektowane zało:l:enia powinny olueślać, tt. przewidziane
w nich

będą,

rejestry

prowadzone

w

systemie

teleinformatycznym.

Tymczasem,

w przedłozony:m do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekcie ww. załot.eń wskazano, ze
rejestr:

l)

wydanych, cofniętych i zawieswnych certyfikatów (srr. 32) będzie prowadzony w fo~
elektronicznej,

2) jednostek oceniających (str. 25, 26) będzie prowadzony w formie elektronicznej,
3)

wydanych zaświadczeń (str. 34) będzie prowadzony w fonnie elektronicznej.

Natomiast projektowane założenia nie określają nada.I, w jakiej postaci będz;ie
prowadzony rejestr jednostek szkolących (str. 25t 29) oraz rejestr jednostek wydnją,cych
zaświadczenia o

odbytym szkoleniu (str. 34).

Spnwę p)'l)W3dzą:

Maidalcna Stępień
Magdaima Zieliliska

Shwomit Szcupansk.i
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