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Pan

                   Marek Borowski

                    Marsza ek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o post powaniu z substancjami zubo aj cymi warstw
ozonow .

W za czeniu przedstawiam tak e opini  dotycz c  zgodno ci proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

             Ponadto uprzejmie informuj , e do prezentowania stanowiska Rz du w tej sprawie w

toku prac parlamentarnych zosta  upowa niony Minister Gospodarki.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller
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P r o j e k t     

U S T A W A

z dnia................2002 r.

o zmianie ustawy o post powaniu z substancjami zubo aj cymi warstw  ozonow .

Art.  1.   W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o post powaniu z substancjami
zubo aj cymi warstw  ozonow  (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza si
nast puj ce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „warstw  ozonow ” dodaje si
wyrazy „oraz towarów zawieraj cych te substancje”;

2) w art. 3 w pkt 13 w lit. a wyrazy „Inspekcji Ochrony Ro lin” zast puje
si  wyrazami „Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa”;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Zakazuje si  obrotu substancjami kontrolowanymi:

1) wymienionymi w za cznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy,
z pa stwami, które nie s  stronami Protoko u Montre-
alskiego,

2) wymienionymi w za cznikach nr 2, 4 i 5 do  ustawy,
z pa stwami, które nie s  stronami Poprawek londy skich
do Protoko u Montrealskiego,

3) wymienionymi w za cznikach nr 4 i 5 do ustawy,
z pa stwami, które nie s  stronami Poprawek kopenhaskich
do Protoko u Montrealskiego

- z zastrze eniem art. 11.”;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Zakazuje si  przywozu z zagranicy towarów
zawieraj cych substancje kontrolowane wymienione
w za czniku nr 1 do ustawy, z  zastrze eniem ust. 2.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy towarów
zawieraj cych substancje spe niaj ce warunki dla
uznania za substancj  nieodzownego zu ycia lub dla
zastosowania krytycznego.”;

5) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Zakaz, o którym mowa w art. 9, nie dotyczy obrotu
substancjami kontrolowanymi, wymienionymi w za cznikach
nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy, z pa stwami nie b d cymi stronami
Protoko u Montrealskiego oraz jego Poprawek, jednak e
spe niaj cymi wszystkie wymagania wynikaj ce z tych
umów.”;

6) tytu  rozdzia u 5 otrzymuje brzmienie:

„Zakazy i ograniczenia zwi zane z wykorzystywaniem substancji
kontrolowanych oraz towarów zawieraj cych te substancje”;

7) w art. 16 w ust. 3 po wyrazach „substancjami kontrolowanymi”
dodaje si  wyrazy „i towarami zawieraj cymi te substancje”;

8) w art. 19:

a) dotychczasow  tre  oznacza si  jako ust. 1,

b) dodaje si  ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. U ytkownicy urz dze  i instalacji zawieraj cych powy ej
3 kg substancji kontrolowanych s  obowi zani dokonywa
raz w roku przegl du ich szczelno ci.

 3. Minister w a ciwy do spraw gospodarki, kieruj c si
potrzeb  ochrony rodowiska mo e okre li , w drodze
rozporz dzenia, wymagania, jakie musz  by  spe nione
przy dokonywaniu przegl du, o którym mowa w ust. 2,
z uwzgl dnieniem  kwalifikacji osób dokonuj cych prze-
gl du.”;

9) w art. 21 w pkt 1 i 3 po wyrazie „produktów” dodaje  si  wyrazy
„i urz dze ”;

10) w art. 22 w ust. 3 wyrazy „recyklingowi i regeneracji” zast puje
si  wyrazami „recyklingowi lub regeneracji”;

11) w art. 24 po ust. 1 dodaje si  ust. 1a i  1b w brzmieniu:

„1a. Rozpatruj c wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz z
zagranicy substancji kontrolowanych wymienionych w
za czniku nr 3 i 5 do ustawy, uwzgl dnia si
dotychczasowy udzia  podmiotu ubiegaj cego si  o wydanie
pozwolenia w przywozie tych substancji.

 1b. W przypadku braku, w roku poprzedzaj cym rok, którego
dotyczy wniosek o wydanie pozwolenia, udzia u w
przywozie, pozwolenie mo e by  wydane pod warunkiem
wyra enia zgody przez inny podmiot posiadaj cy udzia  w
przywozie na uznanie tego udzia u w ca o ci lub cz ci za
udzia  sk adaj cego wniosek.”;
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12) uchyla si  art. 28;

13) w art. 32 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadz ce dzia alno  polegaj c  na niszczeniu substancji
kontrolowanych oraz produktów lub urz dze  je
zawieraj cych.”;

14) w za czeniu nr 3 w pozycji 16 wyrazy „R-142” zast puje si
wyrazami „R-142b”.

Art.  2.   Rozporz dzenie wydane na podstawie upowa nienia zmienionego w art. 1
pkt 7 niniejszej ustawy zachowuje moc do czasu wydania nowego rozporz dzenia.

Art. 3.   Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwalona dnia 2 marca 2001 r. ustawa o post powaniu z substancjami zubo aj cymi
warstw  ozonow  stanowi, z jednej strony, realizacj  zobowi za  wynikaj cych z Protoko u
Montrealskiego, z drugiej, wdra a do polskiego prawa przepisy Rozporz dzenia UE
2037/2000. Proponowana do tej ustawy nowelizacja ma charakter porz dkuj cy oraz wynika z
konieczno ci dostosowania si  do kolejnych wymogów unijnych, a tak e korekty przepisów
w zwi zku ze stanowiskiem Sekretariatu Ozonowego w Nairobi.

W art. 2 ust. 2 pkt 3 obecnego tekstu ustawy, gdzie jest okre lony jej zakres przedmiotowy,
nie uwzgl dniono faktu, e ustawa reguluje wprowadzanie do obrotu i wykorzystywanie w
dzia alno ci gospodarczej nie tylko substancji zubo aj cych warstw  ozonow , ale równie
towarów zawieraj cych te substancje. Proponuje si  w zwi zku z tym odpowiednie
uzupe nienie art. 2 ust. 2 pkt 3.

Konieczno  dokonania zmian zaproponowanych w art. 1 pkt 3-5 wynika bezpo rednio z art.
4, par. 9 Protoko u Montrealskiego. Sformu owanie zawarte w tym artykule mo na ró nie
interpretowa . Kwestia, czy w stosunku do bromku metylu nie–Stron  Protoko u jest kraj,
który nie ratyfikowa  Poprawek kopenhaskich, czy te  kraj, który nie ratyfikowa  Poprawek
montrealskich, by a wi c przedmiotem dyskusji w trakcie tworzenia tekstu  ustawy, a
nast pnie przedmiotem zapytania skierowanego bezpo rednio do Sekretariatu Ozonowego.
Odpowied  Sekretariatu jednoznacznie potwierdzi a, e s uszne jest twierdzenie, e chodzi tu
o kraj, który nie ratyfikowa  Poprawek kopenhaskich. Polska importuje bromek metylu
wy cznie z krajów, które nie ratyfikowa y Poprawek montrealskich, a wi c pozostawienie w
ustawie poprzedniego tekstu doprowadzi oby do wstrzymania importu bromku metylu, co
mia oby bardzo powa ne skutki dla polskiego rolnictwa.

Wprowadzany w art. 1 pkt 8 noweli obowi zek przeprowadzania raz w roku przegl du
szczelno ci urz dze  i instalacji, zawieraj cych powy ej 3 kg substancji kontrolowanych,
wynika bezpo rednio z art. 17 par. 1 Rozporz dzenia 2037/2000 Unii Europejskiej, które
b dzie obowi zywa  Polsk  od momentu akcesji i którego postanowienia s  wdra ane do
prawa krajowego ju  obecnie. Okresowa kontrola szczelno ci urz dze  i instalacji
zawieraj cych znaczne ilo ci substancji kontrolowanych jest równie  niezb dna ze wzgl du
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na zapobie enie w ten sposób ewentualnym wyciekom, które mog yby zagrozi rodowisku
naturalnemu. Zgodnie z art. 17 par. 1 Rozporz dzenia 2037/2000 UE Komisja Europejska
zamierza okre li  wymagania odno nie kwalifikacji personelu, który dokonuje okresowych
przegl dów szczelno ci na podstawie do wiadcze  poszczególnych krajów cz onkowskich. W
zwi zku z tym delegacja dla ministra w a ciwego do spraw gospodarki do okre lenia, w
drodze rozporz dzenia, wymaga , jakie musz  by  spe nione przy dokonywaniu przegl du,
zawarta w projekcie nowelizacji ustawy, ma charakter fakultatywny. Za o ono, e minister
wyda odpowiednie rozporz dzenie dopiero w momencie, gdy Komisja Europejska okre li
wymagania dla personelu. Obowi zek przeprowadzania raz w roku przegl du szczelno ci
urz dze  i instalacji, zawieraj cych powy ej 3 kg substancji kontrolowanych, b dzie dotyczy
przede wszystkim urz dze  i instalacji ch odniczych i klimatyzacyjnych. Nie b dzie on
uci liwy dla w a cicieli tych urz dze  i instalacji, gdy  praktycznie sankcjonuje to jedynie
stan faktyczny – instalacje ch odnicze i klimatyzacyjne zawieraj ce znaczne ilo ci czynników
ch odniczych s  z regu y regularnie serwisowane i podczas tych przegl dów jest kontrolowana
szczelno  i s  uzupe niane ewentualne ubytki czynników ch odniczych.

Przepis art. 1 pkt 9 noweli zmierza do ujednolicenia tekstu ustawy. W art. 21 pkt 1 i 3 mówi
si  o „produktach”, a w innych artyku ach u ywa si  okre lenia „produkty i urz dzenia”. W
zwi zku z tym proponuje si  uzupe nienie tekstu art. 21 pkt 1 i 3 o wyraz „urz dzenia”, co
uniemo liwi niew a ciw  interpretacj  tego artyku u. Chodzi tak e o obj cie przepisami art.
20 ust. 2 dzia alno ci polegaj cej na niszczeniu nie tylko produktów lecz równie  urz dze
zawieraj cych substancje kontrolowane oraz na wytwarzaniu nie tylko produktów, ale i
urz dze  zawieraj cych substancje kontrolowane. Zmiana ta  ma charakter porz dkuj cy
ustaw .

Propozycja art. 1 pkt 10, polegaj ca na zamianie spójnika „i” na „lub” („recyklingu i
regeneracji” na „recyklingu lub regeneracji”) wynika z definicji poj  „recykling” i
„regeneracja” zawartych w art. 3 zmienianej ustawy. W  rozumieniu ustawy recykling i
regeneracja s  odr bnymi i niezale nymi od  siebie procesami, regeneracj  mo na zatem
prowadzi  niezale nie od recyklingu. Sformu owanie „recyklingu i regeneracji” mog oby
sugerowa , e odzyskane substancje kontrolowane nale y podda  najpierw recyklingowi,
a  nast pnie regeneracji, co nie znajduje uzasadnienia w praktyce. Zmiana ta ma charakter
porz dkuj cy ustaw .

Zmiana w art. 1 pkt 12 polegaj ca na wykre leniu z ustawy art. 28 wynika z potrzeby
uproszczenia procedury ubiegania si  o wydanie pozwolenia na przywóz z zagranicy
substancji kontrolowanych lub mieszanin zawieraj cych substancje kontrolowane.
Pozostawienie systemu promes pozwolenia zawartego w art. 28 spowodowa oby zwi kszenie
uci liwo ci dla importerów ubiegaj cych si  o pozwolenie, w stosunku do stanu prawnego
obowi zuj cego przed opublikowaniem ustawy, oraz powstanie kosztów dla bud etu
wynikaj cych z konieczno ci rozpatrywania wniosków o wydanie promesy oraz wydawaniem
promes. Proponowane w art. 1 pkt 11 uzupe nienie art. 24 wprowadza przy wydawaniu
pozwole  uwzgl dnienie dotychczasowego udzia u w rynku i wynika bezpo rednio z zalece
Rozporz dzenia 2037/2000 Unii Europejskiej (uzupe nionego Rozporz dzeniem 2039/2000).
Rozporz dzenie 2039/2000 zawiera wymóg, aby ilo ci substancji kontrolowanych (HCFC),
przyznawane importerom na dany rok kalendarzowy, by y oparte na ich udziale w imporcie
tych substancji w ostatnim poprzedzaj cym okresie. Ograniczenie takie jest uzasadnione
konieczno ci  zachowania podzia u rynku istniej cego przed wydaniem ustawy. Proponowane
uzupe nienie dopuszcza jednak mo liwo  uzyskania pozwolenia importerom nie
posiadaj cym wcze niej udzia u w rynku, pod warunkiem uzyskania zgody innego importera,
b d cego wcze niej na rynku, na odst pienie w danym roku okre lonej cz ci swojego udzia u
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w rynku. Proponowana zmiana nie zamyka wi c ca kowicie dost pu do pozwole  importerom
nie maj cych wcze niej udzia u w rynku.

Wprowadzone zmiany nie spowoduj  dodatkowych kosztów dla bud etu pa stwa.

Zmiany proponowane w art. 1 pkt 13 i 14 maj  charakter porz dkuj cy.

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Konsultacje spo eczne

Projekt ustawy zosta  przygotowany we wspó pracy z Biurem Ochrony Warstwy Ozonowej –
jednostk  zajmuj c  si  od lat problematyk  ochrony warstwy ozonowej, uczestnicz c  w
posiedzeniach Protoko u Montrealskiego.

Projekt zosta  tak e skonsultowany z poszczególnymi reprezentantami przemys owych
organizacji gospodarczych oraz placówkami, w tym naukowo-badawczymi, zajmuj cymi si
problematyk  stosowania substancji kontrolowanych. Nowela zosta a skierowana do:

1) Polskiej Izby Przemys u Chemicznego,
2) Polskiej Izby AGD,
3) Krajowego Forum Ch odnictwa Zwi zku Pracodawców,
4) Centralnego O rodka Ch odnictwa,
5) Stowarzyszenia Producentów i U ytkowników Urz dze  Ch odniczych,
6) Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON,
7) Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce,
8) Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej,
9) Polskiego Centrum Akredytacji.
Opinie, które zosta y zg oszone, w miar  mo liwo ci uwzgl dniono w kolejnej redakcji
projektu noweli.

Ocena skutków regulacji
Ustawa nie spowoduje skutków finansowych dla bud etu pa stwa. Nie b dzie mia a tak e
bezpo rednich skutków na rynek pracy ani nie b dzie mia a bezpo redniego wp ywu na
konkurencyjno  gospodarki.
Ustawa nie powinna spowodowa  kosztów lub utrudnie  dla przedsi biorstw. Tym niemniej
znowelizowanie ustawy jest konieczne jako wype nienie obowi zków wynikaj cych z
postanowie  Protoko u Montrealskiego oraz obowi zków wynikaj cych  z przysz ego
przyst pienia do Unii Europejskiej.






