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Pan Milciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

S2anowny Panie

Ministrze,

w związku ~ przekazanym wnioskiem Ministra Środowiska o rozpatrzenie przez Radę Ministrów
projektu założeń

do projektu ustawy a substancjach

zuboiojących warstwę ozonową

oraz o

nlekttirych fiiJorowanych gazoch ciepłamionych uprzejmie informuję, że projekt jest zgodny z
p rawem Unii EuropejskieJ:.

Jednocześnie, odnosząc: stę do informacji Ministra środowiska zawartych w piśmie z 25 czerwca
2013 r., dotyaących uwzględnienia bądi nieuwzględnienie poszczególnych elementów tzw.
o~;eny "nadregulacji" wyraionej przez MSZ (w piśmie sygn. DPUE.920.605.2013 l 2} upnejmie
informuję, że powyisza ocena

nie ma na celu ani kwestionowania przepisów wykraczających
poza zakres wymagany w pneplsach prawa UE anl nie jest postulatem zmiany poszczególnych
przepisów. Tym samym .nleuwzględnlenle przez MŚ uwag dotyczących nadregulacji nie może
być traktowane jako rozbieżność z MSZ.
NleN~Ieżn!e od powyższego pozwalam sobie zwrócić uwagę na

pilny charakter przedmiotowego
projektu. W dniu 26 kwietnia 2012 r. l<omlsja Europejska wszczęła przeciwko Polsce
postępowanie o naruszenie prawa UE, w związku z brakiem notyfikacji krajowych środków
wykonawczych przewidzianyeh w rozporządzeniu nr 842/2006, or~~ w szeregu rozporzą_dzeniach
wykonawczych Komisji, a w dniu 22 listopada 2012 r. Komisja Europejska skierowała do Polski
uzasadnioną opinię w niniejszej sprawie. Bez przyjęcia projektowanej regulacji nie jest moiliwe
uczynienie zadość zarzutom podniesionym przez leomisję Europejską w tym postępowaniu - f w

dalszej perspektywie -

z

powyższym

uniknięcie

niekorzystnego wyroku

Trybunału Sprawiedliwości.

przedmiotowy proJekt założeń powini~n zostać

n i ezwłocznie przekształcony

W związku
pilnie pr'2yj<;ty po czym

w projekt ustawy.
Z poważaniem
2 up. Min istrą

ra

Do wiadomo~
Pan Marcin Korolec

Minister Środowiska
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