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Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003
r. Nr 56, poz. 497.

USTAWA
z dnia 27 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi
warstwę ozonową
Art. 1.
W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „warstwę ozonową” dodaje się wyrazy
„oraz towarów zawierających te substancje”;
2) w art. 3 w pkt 13 w lit. a wyrazy „Inspekcji Ochrony Roślin” zastępuje się wyrazami „Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;
3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Zakazuje się obrotu substancjami kontrolowanymi:
1) wymienionymi w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy,
z państwami, które nie są Stronami Protokołu Montrealskiego,
2) wymienionymi w załącznikach nr 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są Stronami Poprawek londyńskich do Protokołu
Montrealskiego,
3) wymienionymi w załącznikach nr 4 i 5 do ustawy, z państwami,
które nie są stronami Poprawek kopenhaskich do Protokołu
Montrealskiego
- z zastrzeżeniem art. 11.”;
4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Zakazuje się przywozu z zagranicy towarów zawierających substancje kontrolowane wymienione w załączniku nr 1 do ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy towarów zawierających substancje spełniające warunki dla uznania za substancję
nieodzownego zużycia lub dla zastosowania krytycznego.”;
5) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakaz, o którym mowa w art. 9, nie dotyczy obrotu substancjami kontrolowanymi, wymienionymi w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy,
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z państwami niebędącymi stronami Protokołu Montrealskiego oraz jego Poprawek, jednakże spełniającymi wszystkie wymagania wynikające z tych
umów.”;
6) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Zakazy i ograniczenia związane z wykorzystywaniem substancji kontrolowanych oraz towarów zawierających te substancje”;
7) w art. 16 w ust. 3 po wyrazach „substancjami kontrolowanymi” dodaje się wyrazy „i towarami zawierającymi te substancje”;
8) w art. 19:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Użytkownicy urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych są obowiązani dokonywać raz w roku przeglądu
ich szczelności.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą ochrony
środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie
muszą być spełnione przy dokonywaniu przeglądu, o którym mowa w
ust. 2, z uwzględnieniem kwalifikacji osób dokonujących przeglądu.”;
9) w art. 21 w pkt 1 i 3 po wyrazie „produktów” dodaje się wyrazy „i urządzeń”;
10) w art. 22 w ust. 3 wyrazy „recyklingowi i regeneracji” zastępuje się wyrazami
„recyklingowi lub regeneracji”;
11) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Rozpatrując wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz z zagranicy substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku nr 3 i 5 do ustawy,
uwzględnia się dotychczasowy udział podmiotu ubiegającego się o wydanie
pozwolenia w przywozie tych substancji.
1b. W przypadku braku, w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek o
wydanie pozwolenia, udziału w przywozie, pozwolenie może być wydane
pod warunkiem wyrażenia zgody przez inny podmiot posiadający udział w
przywozie na uznanie tego udziału w całości lub części za udział składającego wniosek.”;
12) uchyla się art. 28;
13) w art. 32 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzące działalność polegającą na niszczeniu substancji kontrolowanych oraz produktów lub urządzeń je zawierających.”;
14) w załączniku nr 3 w pozycji 16 wyrazy „R-142” zastępuje się wyrazami
„R-142b”.
Art. 2.
Rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia zmienionego w art. 1 pkt 7 niniejszej ustawy zachowuje moc do czasu wydania nowego rozporządzenia.
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Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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