
Druk nr 2350-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE  KOMISJI   GOSPODARKI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o towarach paczkowanych (druk nr
2221).

Sejm na 66 posiedzeniu w dniu  7 stycznia 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 2221 do Komisji Gospodarki w

celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja Gospodarki po rozpatrzeniu  poprawek na  posiedzeniu w  20 stycznia 2004 r.

oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że

poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z prawem Unii Europejskiej

wnosi:

do art. 1:

1) w pkt 5 art. 10 nadać brzmienie:

„Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych importowanych importer jest
zobowiązany przedstawić dokumentację świadczącą o tym, że w procesie
paczkowania stosowane były odpowiednie metody kontroli ilości
rzeczywistej pozwalające uznać spełnienie warunków, o których mowa w
art. 8 ust. 1, bez przeprowadzenia dodatkowej kontroli, o której mowa w
art. 9”;.

- poseł H. Murias - odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2.

2) w pkt 5 art. 10 nadać brzmienie:

„Art. 10. W przypadku towarów paczkowanych importowanych za spełnienie
wymagań ustawy uznaje się posiadanie przez importera dokumentacji



świadczącej o tym, że w procesie paczkowania były stosowane
odpowiednie metody kontroli ilości rzeczywistej towaru paczkowanego
zapewniające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8.”;

- poseł Z.Tyma - odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 2 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 3.

3) w pkt 16 art. 27a nadać brzmienie:

„Art. 27a. W przypadku butelek miarowych importowanych za spełnienie wymagań
ustawy uznaje się posiadanie przez importera dokumentacji świadczącej o
tym, że w procesie produkcji były stosowane odpowiednie metody kontroli
wewnętrznej butelek miarowych zapewniające spełnienie wymagań
określonych w ustawie.”;

- poseł Z.Tyma - odrzucić

Warszawa, dnia 20 stycznia 2004 r.

Sprawozdawca

/-/ Marek Sawicki

Zastępca Przewodniczącego
Komisji

/-/ Roman Jagieliński


