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Minister
Spraw Zagranicznych
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dat.: RM-10-132.-12., nowy tekst 11 z 08.08.2013 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów
Szanowny Panie Ministne,
w związku z przekazanym projektem założeń do projektu ustawy o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych uprzejmie
informuję, że nie zgłaszam uwag co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
W zakresie oceny nadregulacji, w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt nie
zawiera regulacji, które wykraczają poza minimalny zakres wymagany przepisami prawa Unii
Europejskiej, z wyjątkiem propozycji dotyczących opłaty za wprowadzanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej fluorowanych gazów cieplarnianych. Jednocześnie pozwalam sobie
wyjaśnić, że powyższa ocena nie jest postulatem zmiany przedmiotowych propozycji
wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa Unii Europejskiej, a zatem
nieuwzględnienie przez Ministerstwo środowiska powyższej uwagi nie powinno być
traktowane jako rozbieżność z MSZ.
Jednocześnie

uprzejmie informuję, że ze względu na ogólny charakter założeń, szczegółowa
ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej oraz ocena nadregulacji zostanie
dokonana po opracowaniu konkretnych propozycji przepisów, na etapie opiniowania
projektu ustawy.
Niezależnie od powyższego, pozwalam sobie zwrócić uwagę na pilny charakter projektu. W

dniu 26 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie o
naruszenie prawa UE, w związku z brakiem notyfikacji krajowych środków wykonawczych
przewidzianych w rozponqdzeniu nr 842/2006, oraz w szeregu rozporządzeniach
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
możliwe uczynienie zadość zarzutom podniesionym przez Komisję Europejską w tym
postępowaniu - i w dalszej perspektywie - uniknięcie niekorzystnego wyroku Trybunału
Sprawiedliwości. W związku z powyższym projekt założeń powinien zostać pilnie przyjęty
przez Radę Ministrów, po czym niezwłocznie przekształcony w projekt ustawy.

Do wiadomości:
Pan Marcin Korolec
Minister Środowiska
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