Data publikacji: 24-03-2011

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 23 marca 2011 r.

Druk nr 1139 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 marca 2011 r.
ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 8 marca 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Jan Wyrowiński

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca
2011 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2, w art. 3a w pkt 1 wyrazy "zasadniczych, szczegółowych i innych
wymagań" zastępuje się wyrazami " zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań";

2)

w art. 1 w pkt 6, w art. 15 w ust. 4 wyrazy "w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług
drogą elektroniczną" zastępuje się wyrazami ", o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn.
zm.)";

3)

w art. 1 w pkt 20 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyraz "stałych";

4)

w art. 1 w pkt 29, w art. 40k w ust. 4 wyrazy "postępowania w sprawie wprowadzenia do
obrotu lub oddania do użytku wyrobu niezgodnego z zasadniczymi, szczegółowymi lub
innymi wymaganiami" zastępuje się wyrazami "postępowania, o którym mowa w art.
41";

-25)

w art. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:
"36a) art. 46 otrzymuje brzmienie:
"Art. 46. Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie spełnia
zasadniczych lub szczegółowych wymagań albo dla którego producent lub
jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,
podlega grzywnie.";";

6)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
"Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
16, poz. 94, z późn. zm.) w art. 25b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku gdy niniejsza ustawa nie stanowi inaczej do oceny zgodności
podsystemów, akredytacji, autoryzacji i notyfikacji w tym zakresie oraz
kontroli spełniania przez podsystemy zasadniczych wymagań dotyczących
interoperacyjności kolei i postępowania w sprawie podsystemów
niezgodnych

z

zasadniczymi

wymaganiami

dotyczącymi

interoperacyjności kolei stosuje się odpowiednio przepisy: art. 5 pkt 4-9,
11-13 i 16, art. 14-18, art. 19 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-7, art. 21 ust.
3 i 4, art. 23, 26, 38-40, 40b-40f, 40h-40i, 41, 41b i 41c oraz art. 43a-44
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, z tym że
ilekroć w tych przepisach jest mowa o "wprowadzeniu do obrotu" lub
"wycofaniu z obrotu", rozumie się przez to "oddanie do eksploatacji" lub
"wycofanie z eksploatacji".".
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