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USTAWA
z dnia 15 grudnia 2006 r.
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) odnoÊnik do tytu∏u ustawy otrzymuje brzmienie:
„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyposa˝enia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napi´cia (Dz. Urz.
WE L 77 z 26.03.1973; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 261);
2) dyrektywy 87/404/EWG z dnia 25 czerwca
1987 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
prostych zbiorników ciÊnieniowych (Dz. Urz.
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej, ustaw´ z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych, ustaw´ z dnia
31 marca 2004 r. o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych oraz ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832.

WE L 220 z 08.08.1987, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8,
str. 334);
3) dyrektywy 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich dotyczàcych bezpieczeƒstwa
zabawek (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.1988;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 9, str. 240);
4) dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40
z 11.02.1989; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296);
5) dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do kompatybilnoÊci elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE
L 139 z 23.05.1989; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 481);
6) dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia
1989 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyposa˝enia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE
L 399 z 30.12.1989; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98);
7) dyrektywy 90/384/EWG z dnia 20 czerwca
1990 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
wag nieautomatycznych (Dz. Urz. WE L 189
z 20.07.1990; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 138);
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8) dyrektywy 90/396/EWG z dnia 29 czerwca
1990 r. w sprawie zbli˝enia ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
urzàdzeƒ spalania paliw gazowych (Dz. Urz.
WE L 196 z 26.07.1990; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 174);
9) dyrektywy 90/488/EWG z dnia 17 wrzeÊnia
1990 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 87/404/EWG
w sprawie harmonizacji ustawodawstw
Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do
prostych zbiorników ciÊnieniowych (Dz. Urz.
WE L 270 z 02.10.1990; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 190);
10) dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia
1992 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/336/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do kompatybilnoÊci elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE
L 126 z 12.05.1992; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);
11) dyrektywy 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie wymogów sprawnoÊci dla nowych
kot∏ów wody goràcej opalanych paliwem p∏ynnym lub gazowym (Dz. Urz. WE L 167
z 22.06.1992; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 186);
12) dyrektywy 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie harmonizacji przepisów dotyczàcych wprowadzania do obrotu i kontroli materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121 z 15.05.1993;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 12, str. 58);
13) dyrektywy 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r.
zmieniajàcej dyrektywy 87/404/EWG (proste
zbiorniki ciÊnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeƒstwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane),
89/336/EWG
(kompatybilnoÊç
elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny),
89/686/EWG (Êrodki ochrony osobistej),
90/384/EWG
(wagi
nieautomatyczne),
90/385/EWG (urzàdzenia medyczne aktywnego
osadzania), 90/396/EWG (urzàdzenia spalania
paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposa˝enie
terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG
(nowe kot∏y wody goràcej opalane paliwem
p∏ynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposa˝enie elektryczne przewidziane do stosowania
w pewnych granicach napi´cia) (Dz. Urz. WE
L 220 z 30.08.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 173);
14) dyrektywy 93/95/EWG z dnia 29 paêdziernika
1993 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 89/686/EWG
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyposa˝enia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 276
z 09.11.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 248);
15) dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich dotyczàcych urzàdzeƒ i systemów ochronnych przeznaczonych do u˝ytku
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w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem
(Dz. Urz. WE L 100 z 19.04.1994; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13,
str. 144);

16) dyrektywy 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r.
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do rekreacyjnych jednostek p∏ywajàcych (Dz. Urz. WE L 164
z 30.06.1994, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 196);
17) dyrektywy 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich dotyczàcych dêwigów (Dz. Urz.
WE L 213 z 07.09.1995, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15,
str. 187);
18) dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r.
w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu kolei du˝ych pr´dkoÊci (Dz. Urz.
WE L 235 z 17.09.1996; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 17, str. 152);
19) dyrektywy 96/57/WE z dnia 3 wrzeÊnia 1996 r.
w sprawie wymagaƒ efektywnoÊci energetycznej ch∏odziarek, ch∏odziarek-zamra˝arek i zamra˝arek typu domowego (Dz. Urz. WE L 236
z 18.09.1996; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 1, str. 305);
20) dyrektywy 96/58/WE z dnia 3 wrzeÊnia 1996 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 89/686/EWG w sprawie
zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do wyposa˝enia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 236 z 18.09.1996;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 17, str. 172);
21) dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie wyposa˝enia statków (Dz. Urz. WE
L 46 z 17.02.1997; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 07, t. 3, str. 3);
22) dyrektywy 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich dotyczàcych urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. Urz. WE L 181 z 09.07.1997;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 19, str. 86);
23) dyrektywy 97/68/WE z dnia 16 grudnia 1997 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków
dotyczàcych ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajàcych si´ po drogach
(Dz. Urz. WE L 59 z 27.02.1998, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 17);
24) dyrektywy 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do maszyn
(Dz. Urz. WE L 207 z 23.07.1998; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20,
str. 349);
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25) dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r.
w sprawie urzàdzeƒ radiowych i koƒcowych
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodnoÊci (Dz. Urz. WE
L 91 z 07.04.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 254);
26) dyrektywy 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia
1999 r. w sprawie przewoênych urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999;
Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07,
t. 4, str. 314);
27) dyrektywy 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r.
odnoszàcej si´ do urzàdzeƒ kolei linowych
przeznaczonych do przewozu osób (Dz. Urz.
WE L 106 z 03.05.2000; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 5, str. 3);
28) dyrektywy 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do emisji ha∏asu do Êrodowiska przez urzàdzenia u˝ywane
na zewnàtrz pomieszczeƒ (Dz. Urz. WE L 162
z 03.07.2000; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287);
29) dyrektywy 2000/55/WE z dnia 18 wrzeÊnia
2000 r. w sprawie wymogów efektywnoÊci
energetycznej stateczników do oÊwietlenia fluorescencyjnego (Dz. Urz. WE L 279
z 01.11.2000; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 96);
30) dyrektywy 2001/2/WE z dnia 4 stycznia 2001 r.
dostosowujàcej do post´pu technicznego dyrektyw´ 1999/36/WE w sprawie przewoênych
urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. Urz. WE L 5
z 10.01.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 5, str. 367);
31) dyrektywy 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych
(Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26,
str. 243);
32) dyrektywy 2001/63/WE z dnia 17 sierpnia
2001 r. dostosowujàcej do post´pu technicznego dyrektyw´ 97/68/WE w sprawie zbli˝enia
ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków dotyczàcych ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych z silników spalinowych montowanych
w maszynach samojezdnych nieporuszajàcych
si´ po drogach (Dz. Urz. WE L 227 z 23.08.2001;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 26, str. 422);
33) dyrektywy 2002/50/WE z dnia 6 czerwca 2002 r.
dostosowujàcej do post´pu technicznego dyrektyw´ 1999/36/WE w sprawie przewoênych
urzàdzeƒ ciÊnieniowych (Dz. Urz. WE L 149
z 07.06.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 6, str. 270);
34) dyrektywy 2002/88/WE z dnia 9 grudnia 2002 r.
zmieniajàcej dyrektyw´ 97/68/WE w sprawie
zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw Cz∏onkow-
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skich odnoszàcych si´ do Êrodków dotyczàcych ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ gazowych i py∏owych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszajàcych si´ po drogach (Dz. Urz. WE L 35
z 11.02.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 73);

35) dyrektywy 2003/44/WE z dnia 16 czerwca
2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 94/25/WE
w sprawie zbli˝enia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ∏odzi rekreacyjnych (Dz. Urz. UE L 214 z 26.08.2003;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 31, str. 409);
36) dyrektywy 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie przyrzàdów pomiarowych (Dz. Urz.
UE L 135 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149);
37) dyrektywy 2004/26/WE z dnia 21 kwietnia
2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 97/68/WE
w sprawie zbli˝enia ustawodawstw Paƒstw
Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do Êrodków
dotyczàcych ograniczenia emisji zanieczyszczeƒ
gazowych i py∏owych z silników spalinowych
montowanych w maszynach samojezdnych
nieporuszajàcych si´ po drogach (Dz. Urz. UE
L 146 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 341);
38) dyrektywy 2004/50/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. zmieniajàcej dyrektyw´ 96/48/WE
w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu kolei du˝ych pr´dkoÊci i dyrektyw´ 2001/16/WE w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 838).”;
2) w art. 1 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zasady dzia∏ania systemu kontroli wyrobów.”;
3) art. 3a otrzymuje brzmienie:
„Art. 3a. System kontroli wyrobów obejmuje:
1) kontrol´ spe∏niania przez wyroby zasadniczych i innych wymagaƒ;
2) post´powanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do u˝ytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.”;
4) w art. 5:
a) pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) wyrobie — nale˝y przez to rozumieç rzecz,
bez wzgl´du na stopieƒ jej przetworzenia,
przeznaczonà do wprowadzenia do obrotu
lub oddania do u˝ytku, z wyjàtkiem artyku∏ów rolno-spo˝ywczych oraz Êrodków ˝ywienia zwierzàt;
2) wprowadzeniu do obrotu — nale˝y przez to
rozumieç udost´pnienie przez producenta,
jego upowa˝nionego przedstawiciela lub
importera, nieodp∏atnie albo za op∏atà, po
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raz pierwszy na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyrobu w celu jego u˝ywania lub dystrybucji;
3) oznakowaniu zgodnoÊci — nale˝y przez to
rozumieç
oznakowanie
potwierdzajàce
zgodnoÊç wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) upowa˝nionym przedstawicielu — nale˝y
przez to rozumieç osob´ fizycznà lub prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, majàcà siedzib´ na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym upowa˝nionà przez producenta na piÊmie do
dzia∏ania w jego imieniu;”,
c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) normach zharmonizowanych — nale˝y
przez to rozumieç normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie
organizacje normalizacyjne na podstawie
mandatu udzielonego przez Komisj´ Europejskà, których numery i tytu∏y sà publikowane w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej serii C;”,
d) pkt 16 i 17 otrzymujà brzmienie:
„16) zasadniczych wymaganiach — nale˝y
przez to rozumieç wymagania w zakresie
cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, okreÊlone w dyrektywach nowego podejÊcia;
17) szczegó∏owych wymaganiach — nale˝y
przez to rozumieç wymagania, które powinien spe∏niaç wyrób, okreÊlone w aktach
prawnych Wspólnot Europejskich innych
ni˝ dyrektywy nowego podejÊcia;”,
e) po pkt 18 dodaje si´ pkt 19—24 w brzmieniu:
„19) oddaniu do u˝ytku — nale˝y przez to rozumieç pierwsze na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodne z przeznaczeniem u˝ycie wyrobu, który nie zosta∏ wprowadzony
do obrotu;
20) producencie — nale˝y przez to rozumieç
osob´ fizycznà lub prawnà albo jednostk´
organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do u˝ytku
pod w∏asnà nazwà lub znakiem;
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21) importerze — nale˝y przez to rozumieç
osob´ fizycznà lub prawnà albo jednostk´
organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, majàcà siedzib´ na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub oddaje do u˝ytku wyroby pochodzàce z krajów trzecich;
22) specyfikacjach zharmonizowanych — nale˝y przez to rozumieç specyfikacje techniczne inne ni˝ normy europejskie, w szczególnoÊci dokumenty normatywne Mi´dzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej
(OIML), uznane przez Komisj´ Europejskà
i og∏aszane w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej serii C;
23) dystrybutorze — nale˝y przez to rozumieç
osob´ fizycznà lub prawnà albo jednostk´
organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, która dostarcza lub udost´pnia
wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu;
24) innych wymaganiach — nale˝y przez to rozumieç wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejÊcia, inne ni˝ zasadnicze wymagania.”;

5) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do u˝ytku podlegajà ocenie zgodnoÊci z:
1) zasadniczymi wymaganiami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 9
ust. 1 albo
2) szczegó∏owymi wymaganiami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie
art. 10 ust. 1, albo
3) zasadniczymi lub szczegó∏owymi wymaganiami okreÊlonymi w odr´bnych ustawach.
2. Dokonanie oceny zgodnoÊci, o której mowa
w ust. 1, jest obowiàzkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do u˝ytku.”;
6) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. Oceny zgodnoÊci wyrobu ze szczegó∏owymi wymaganiami dokonuje producent
lub importer, w sposób okreÊlony w przepisach wydanych na podstawie art. 10
ust. 1 lub w odr´bnych ustawach.”;
7) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel, który podda∏ wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami i potwierdzi∏ ich zgodnoÊç, wystawia deklaracj´
zgodnoÊci, je˝eli zastosowana procedura oceny zgodnoÊci to przewiduje,
i umieszcza oznakowanie zgodnoÊci
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 1 lub w odr´bnych ustawach.
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2. W przypadku gdy deklaracj´ zgodnoÊci
sporzàdzono w innym j´zyku ni˝ j´zyk
polski, a z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub z odr´bnych
ustaw wynika obowiàzek do∏àczenia jej
do wyrobu, producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel albo importer powinien deklaracj´ t´ przet∏umaczyç na
j´zyk polski, o ile wyrób jest przeznaczony do u˝ywania lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel jest obowiàzany przekazaç niezw∏ocznie ministrowi w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na przedmiot oceny zgodnoÊci
i Komisji Europejskiej kopi´ deklaracji
zgodnoÊci, o ile obowiàzek ten wynika
z przepisów wydanych na podstawie
art. 9 ust. 1.
4. Zabrania si´ umieszczania na wyrobie,
który nie spe∏nia zasadniczych wymagaƒ, lub do którego nie zastosowano
w∏aÊciwej procedury oceny zgodnoÊci
okreÊlonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 1 lub w odr´bnych
ustawach, oznakowania zgodnoÊci lub
znaków podobnych mogàcych wprowadzaç w b∏àd u˝ytkownika, konsumenta
lub dystrybutora tego wyrobu.
5. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu
lub oddawania do u˝ytku wyrobu nieposiadajàcego oznakowania zgodnoÊci, je˝eli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.”;
8) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Domniemywa si´, ˝e wyrób, na którym
umieszczono oznakowanie zgodnoÊci lub
dla którego sporzàdzono dokumentacj´
potwierdzajàcà spe∏nienie zasadniczych
wymagaƒ, jest zgodny z wymaganiami
okreÊlonymi w obowiàzujàcych przepisach.”;
9) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Domniemywa si´, ˝e wyrób spe∏nia
okreÊlone zasadnicze wymagania, je˝eli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych
lub specyfikacji zharmonizowanych.
2. W przypadku gdy producent lub jego
upowa˝niony przedstawiciel nie wyka˝e zgodnoÊci wyrobu z odpowiednimi
postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych, jest obowiàzany wykazaç
zgodnoÊç wyrobu z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów.
3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego og∏asza dwa razy w roku,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, numery i tytu∏y
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norm zharmonizowanych wraz z tytu∏ami aktów prawnych wdra˝ajàcych
dyrektywy nowego podejÊcia i danymi
dotyczàcymi miejsca ich publikacji,
a tak˝e informacje o og∏oszonych przez
Komisj´ Europejskà okresach przejÊciowych stosowania domniemania
zgodnoÊci i ostrze˝eniach dotyczàcych
ograniczenia domniemania zgodnoÊci,
wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca
i dzieƒ 31 grudnia ka˝dego roku.
4. Prezes G∏ównego Urz´du Miar og∏asza
raz na 12 miesi´cy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, numery i tytu∏y ustanowionych
w danym roku dokumentów normatywnych Mi´dzynarodowej Organizacji
Metrologii Prawnej (OIML) wraz ze
wskazaniem tych postanowieƒ, których spe∏nienie pozwala na domniemanie zgodnoÊci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, a tak˝e tytu∏y aktów
prawnych wdra˝ajàcych dyrektywy
nowego podejÊcia dotyczàce przyrzàdów pomiarowych wraz z danymi dotyczàcymi miejsca ich publikacji.”;

10) art. 13a otrzymuje brzmienie:
„Art. 13a. 1. Producent lub jego upowa˝niony
przedstawiciel jest obowiàzany przechowywaç dokumentacj´ dotyczàcà
wyrobów oraz wyników dokonanej
oceny zgodnoÊci wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przez okres
10 lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu, którego dokumentacja
ta dotyczy, o ile przepisy szczególne
nie stanowià inaczej.
2. Je˝eli producent ma siedzib´ poza terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie ustanowi∏ upowa˝nionego
przedstawiciela, do przechowywania
kopii dokumentacji dotyczàcej wyrobu i przeprowadzonej oceny zgodnoÊci przez okres, o którym mowa
w ust. 1, obowiàzany jest importer.”;
11) tytu∏ rozdzia∏u 6 otrzymuje brzmienie:
„System kontroli wyrobów”;
12) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. System kontroli wyrobów tworzà Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem UOKiK”, i organy wymienione
w ust. 2 i 3, zwane dalej „organami
wyspecjalizowanymi”.
2. Kontrol´ spe∏niania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagaƒ prowadzà:
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1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji
Handlowej;
2) inspektorzy pracy;
3) Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej;
4) organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska;
5) Prezes Urz´du Transportu Kolejowego;
6) organy nadzoru budowlanego;
7) Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego;
8) dyrektorzy urz´dów morskich;
9) G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego.
3. Post´powania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do u˝ytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami prowadzà:
1) G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej;
2) okr´gowi inspektorzy pracy;
3) Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej;
4) wojewódzcy inspektorzy ochrony
Êrodowiska;
5) Prezes Urz´du Transportu Kolejowego;
6) organy nadzoru budowlanego;
7) Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego;
8) dyrektorzy urz´dów morskich;
9) G∏ówny Inspektor Transportu Drogowego.”;
13) w art. 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes UOKiK jest organem monitorujàcym
funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.”,
b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujàcych, ˝e wyrób
wprowadzony do obrotu lub oddany do
u˝ytku nie spe∏nia zasadniczych lub innych
wymagaƒ;
4) prowadzenie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, zwanego dalej „rejestrem”, oraz gromadzenie informacji dotyczàcych kontroli
wyrobów wprowadzonych do obrotu lub
oddanych do u˝ytku.”,
c) w ust. 3:
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) prowadzenie kontroli spe∏niania przez
wyroby zasadniczych lub innych wymagaƒ oraz informowanie Prezesa UOKiK
o wynikach przeprowadzonych kontroli;
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2) prowadzenie post´powaƒ w sprawie
wprowadzonych do obrotu lub oddanych
do u˝ytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami oraz
przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszcz´ciu i zakoƒczeniu tych post´powaƒ;”,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli
wyrobów wprowadzonych do obrotu lub
oddanych do u˝ytku;”;

14) w art. 39a:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informacje o:
a) rodzaju i zakresie niezgodnoÊci wyrobu
z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,
b) Êrodkach, jakie zastosowano w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,
c) zagro˝eniach, jakie mo˝e spowodowaç
wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami, wraz z okreÊleniem tych zagro˝eƒ.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes UOKiK dokonuje wpisów do rejestru
w przypadku wydania decyzji ostatecznych,
o których mowa w:
1) art. 41c ust. 3;
2) art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 31
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz ust. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urz´du, usuwa wpis
z rejestru, w przypadku gdy:
1) osoba wprowadzajàca wyrób do obrotu
lub oddajàca go do u˝ytku wyka˝e, ˝e wykona∏a decyzj´, o której mowa w art. 41c
ust. 3; wpis usuwa si´ nie wczeÊniej ni˝
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia przedstawienia odpowiednich informacji;
2) osoba wprowadzajàca wyrób do obrotu
lub oddajàca go do u˝ytku nie podejmie
dzia∏aƒ, o których mowa w pkt 1; wpis
usuwa si´ nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia przeprowadzenia
kontroli, o której mowa w art. 41b ust. 2
i art. 41c ust. 10.”;
15) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organy wyspecjalizowane prowadzà kontrol´
spe∏niania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagaƒ, zwanà dalej „kontrolà”,
z urz´du lub na wniosek Prezesa UOKiK.”;
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16) art. 40a otrzymuje brzmienie:
„Art. 40a. Producenci, importerzy i dystrybutorzy
wyrobów podlegajàcych ocenie zgodnoÊci, o której mowa w art. 6 ust. 1,
a tak˝e upowa˝nieni przedstawiciele
oraz notyfikowane jednostki certyfikujàce i kontrolujàce oraz notyfikowane laboratoria, sà obowiàzani wspó∏dzia∏aç,
z nale˝ytà starannoÊcià, z organami wyspecjalizowanymi, w zakresie niezb´dnym do ustalenia, czy wyrób spe∏nia zasadnicze lub inne wymagania.”;
17) w art. 40b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kontrolowany oraz inne podmioty posiadajàce
dowody lub informacje niezb´dne do ustalenia, czy wyrób spe∏nia zasadnicze lub inne wymagania, sà obowiàzani do przekazania tych
dowodów i udzielania informacji na ˝àdanie
organu prowadzàcego kontrol´.”;
18) w art. 40g w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykazu uwzgl´dnionych norm zharmonizowanych, specyfikacji zharmonizowanych lub rozwiàzaƒ przyj´tych w celu stwierdzenia zgodnoÊci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;”;
19) art. 40h otrzymuje brzmienie:
„Art. 40h. 1. W przypadku gdy osoba zobowiàzana do przechowywania dokumentów
zwiàzanych z ocenà zgodnoÊci nie
przedstawi tych dokumentów osobie
kontrolujàcej lub z przedstawionych
dokumentów nie wynika, ˝e wyrób
spe∏nia zasadnicze wymagania, organ wyspecjalizowany mo˝e poddaç
wyrób badaniom lub zleciç ich przeprowadzenie akredytowanemu laboratorium w celu ustalenia, czy wyrób
spe∏nia zasadnicze wymagania.
2. W celu stwierdzenia, czy wyrób spe∏nia zasadnicze wymagania, organ
wyspecjalizowany mo˝e równie˝
poddaç wyrób badaniom z pomini´ciem weryfikowania dokumentów
zwiàzanych z ocenà zgodnoÊci.”;
20) w art. 40i ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Próbka kontrolna jest przechowywana przez
kontrolowanego, do czasu jej zwolnienia przez
organ wyspecjalizowany, w warunkach uniemo˝liwiajàcych zmian´ jakoÊci lub cech charakterystycznych wyrobu.”;
21) w art. 40j ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku stwierdzenia, ˝e wyrób nie spe∏nia zasadniczych wymagaƒ, op∏aty zwiàzane
z badaniami ponosi osoba, która wyrób wprowadzi∏a do obrotu lub odda∏a do u˝ytku.”;
22) art. 40k—40m otrzymujà brzmienie:
„Art. 40k. 1. W przypadku gdy w wyniku kontroli
organ wyspecjalizowany, który jà
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przeprowadzi∏, stwierdzi, ˝e wyrób
nie spe∏nia zasadniczych lub innych
wymagaƒ, mo˝e, w drodze decyzji,
zakazaç dalszego przekazywania wyrobu u˝ytkownikowi, konsumentowi
i dystrybutorowi na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 2 miesiàce.
2. W przypadku wszcz´cia post´powania w sprawie wprowadzenia do obrotu lub oddania do u˝ytku wyrobu
niezgodnego z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, organ wyspecjalizowany prowadzàcy post´powanie mo˝e, w drodze decyzji, przed∏u˝yç okres obowiàzywania zakazu,
o którym mowa w ust. 1, do czasu zakoƒczenia post´powania.
3. W przypadku gdy organ wyspecjalizowany prowadzàcy post´powanie
stwierdzi, ˝e wyrób spe∏nia zasadnicze lub inne wymagania, uchyla decyzj´, o której mowa w ust. 1.

Art. 40l. Organ wyspecjalizowany, który przeprowadzi∏ kontrol´, przekazuje Prezesowi
UOKiK informacje dotyczàce ustaleƒ
kontroli, w szczególnoÊci informacj´, czy
wyrób spe∏nia zasadnicze lub inne wymagania, a w przypadku stwierdzenia
niezgodnoÊci z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami — informacj´, czy mogà
byç one usuni´te.
Art. 40m. W przypadku gdy przepisy szczególne
dopuszczajà mo˝liwoÊç, przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem
do u˝ytku, prezentowania na targach,
wystawach i pokazach oraz w innych
miejscach wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,
organy wyspecjalizowane mogà przeprowadzaç kontrol´ przestrzegania
sposobu ich prezentowania, okreÊlonego przez te przepisy.”;
23) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Post´powanie w sprawie wprowadzonych do
obrotu lub oddanych do u˝ytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, zwane dalej „post´powaniem”, wszczyna si´ z urz´du, w przypadku gdy ustalenia
kontroli wskazujà, ˝e wyrób nie spe∏nia zasadniczych lub innych wymagaƒ.”;
24) w art. 41a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stronà post´powania jest osoba, która wprowadzi∏a do obrotu lub odda∏a do u˝ytku wyrób
niezgodny z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, wobec której post´powanie zosta∏o
wszcz´te. Stronà post´powania mo˝e byç tak˝e dystrybutor.”;
25) art. 41b i 41c otrzymujà brzmienie:
„Art. 41b. 1. Organ prowadzàcy post´powanie
mo˝e, w drodze postanowienia, wy-
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znaczyç stronie post´powania termin
na usuni´cie niezgodnoÊci wyrobu
z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z u˝ytku.
2. Organ prowadzàcy post´powanie
mo˝e przeprowadziç albo zleciç organowi, o którym mowa w art. 38 ust. 2,
przeprowadzenie kontroli majàcej na
celu ustalenie, czy niespe∏nienie
przez wyrób zasadniczych lub innych
wymagaƒ zosta∏o faktycznie usuni´te
albo wyrób zosta∏ wycofany z obrotu
lub z u˝ytku. Przepisy art. 40 ust. 2
i 3 oraz art. 40a—40l stosuje si´ odpowiednio.
Art. 41c. 1. Do terminu okreÊlonego w art. 41
ust. 2 nie wlicza si´ okresów, o których mowa w art. 41b.
2. Organ prowadzàcy post´powanie
wydaje decyzj´ o umorzeniu post´powania, je˝eli:
1) stwierdzi, ˝e wyrób spe∏nia zasadnicze lub inne wymagania;
2) niezgodnoÊç wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami zosta∏a usuni´ta albo wyrób zosta∏
wycofany z obrotu lub z u˝ytku;
3) post´powanie z innych przyczyn
sta∏o si´ bezprzedmiotowe.
3. Je˝eli w wyniku kontroli stwierdzono,
˝e wyrób nie spe∏nia zasadniczych
lub innych wymagaƒ, a strona post´powania nie podj´∏a dzia∏aƒ, o których mowa w art. 41b ust. 1, organ
prowadzàcy post´powanie mo˝e,
w drodze decyzji:
1) nakazaç wycofanie wyrobu z obrotu lub z u˝ytku;
2) zakazaç dalszego przekazywania
wyrobu u˝ytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi;
3) ograniczyç dalsze przekazywanie
wyrobu u˝ytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi;
4) nakazaç stronie post´powania powiadomienie konsumentów lub
u˝ytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnoÊciach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami,
okreÊlajàc termin i sposób powiadomienia.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 3
pkt 1, organ prowadzàcy post´powanie mo˝e tak˝e nakazaç odkupienie
wyrobu na ˝àdanie osób, które faktycznie nim w∏adajà. Przepisy o r´kojmi za wady stosuje si´ odpowiednio.
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5. W przypadku wydania decyzji stwierdzajàcej, ˝e wyrób nie spe∏nia zasadniczych lub innych wymagaƒ, organ
prowadzàcy post´powanie mo˝e nakazaç zniszczenie wyrobu na koszt
strony post´powania, je˝eli w inny
sposób nie mo˝na usunàç zagro˝eƒ
powodowanych przez wyrób.
6. Ârodki, o których mowa w ust. 3—5,
stosuje si´ w zale˝noÊci od rodzaju
stwierdzonych niezgodnoÊci wyrobu
z zasadniczymi lub innymi wymaganiami oraz stopnia zagro˝enia powodowanego przez wyrób, majàc na celu wy∏àcznie odwrócenie gro˝àcego
niebezpieczeƒstwa lub usuni´cie ju˝
istniejàcego oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa, zdrowia i ˝ycia konsumentów lub u˝ytkowników wyrobu.
7. Je˝eli decyzja, o której mowa w ust. 3,
dotyczy dystrybutora, Êrodki, o których mowa w ust. 3—5, sà stosowane
wy∏àcznie wobec wyrobów przez niego dostarczonych lub udost´pnionych.
8. Ârodki, o których mowa w ust. 3—5,
mogà zostaç wprowadzone na czas
okreÊlony lub nieokreÊlony.
9. Je˝eli wymaga tego interes konsumentów lub u˝ytkowników wyrobu,
organ prowadzàcy post´powanie nadaje decyzji, o której mowa w ust. 3,
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
10. W celu stwierdzenia, czy decyzja,
o której mowa w ust. 3, zosta∏a wykonana, organ prowadzàcy post´powanie mo˝e przeprowadziç kontrol´.
Przepisy art. 40 ust. 2 i 3 oraz
art. 40a—40l stosuje si´ odpowiednio.”;

26) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do post´powania w sprawie
wprowadzonych do obrotu lub oddanych
do u˝ytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.”;
27) art. 43a otrzymuje brzmienie:
„Art. 43a. 1. Zasady post´powania organów celnych w przypadku stwierdzenia podczas kontroli celnej wyrobów, które
majà byç dopuszczone do obrotu, istnienia uzasadnionych okolicznoÊci
wskazujàcych, ˝e wyrób nie spe∏nia
zasadniczych lub innych wymagaƒ,
okreÊlajà przepisy odr´bne.
2. Opinie w sprawie spe∏niania przez
wyrób zasadniczych lub innych wymagaƒ na wniosek organów celnych
wydajà organy wyspecjalizowane.
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„17) wykonywania kontroli w zakresie zgodnoÊci
z zasadniczymi lub innymi wymaganiami
wprowadzonych do obrotu lub oddanych do
u˝ytku wyrobów wyposa˝enia morskiego
oraz rekreacyjnych jednostek p∏ywajàcych;”;

3. O dzia∏aniach podj´tych w odniesieniu do zatrzymanych wyrobów organy celne informujà Prezesa UOKiK.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy tryb post´powania
organów celnych przy zatrzymywaniu wyrobów,
2) tryb wydawania i post´powania
z opinià wydanà przez organ wyspecjalizowany,
3) szczegó∏owy sposób umieszczania
przez organy celne adnotacji na
dokumentach towarzyszàcych wyrobom zatrzymanym przez organy
celne
— majàc na uwadze koniecznoÊç zapobiegania przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów, które nie spe∏niajà zasadniczych
lub innych wymagaƒ.”;
28) art. 45—47a otrzymujà brzmienie:
„Art. 45. Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do
u˝ytku wyrób niezgodny z zasadniczymi
wymaganiami,
podlega grzywnie.
Art. 46. Kto umieszcza oznakowanie zgodnoÊci
na wyrobie, który nie spe∏nia zasadniczych wymagaƒ albo dla którego producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel nie wystawi∏ deklaracji zgodnoÊci,
podlega grzywnie.
Art. 47. Kto umieszcza na wyrobie znak podobny
do oznakowania zgodnoÊci, mogàcy
wprowadziç w b∏àd u˝ytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu,
podlega grzywnie.
Art. 47a. Kto wprowadza do obrotu lub oddaje
do u˝ytku wyrób podlegajàcy oznakowaniu zgodnoÊci a nieposiadajàcy takiego oznakowania,
podlega grzywnie.”;
29) po art. 47a dodaje si´ art. 47b w brzmieniu:
„Art. 47b. Kto umieszcza oznakowanie zgodnoÊci
na wyrobie, który nie podlega temu
oznakowaniu lub wprowadza do obrotu
taki wyrób,
podlega grzywnie.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póên.
zm.3)) w art. 42 ust. 2 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Poz. 1834

2) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub
oddanymi do u˝ytku wyrobami wyposa˝enia
morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami
p∏ywajàcymi, o którym mowa w przepisach
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.4));”.
Art. 3. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982,
z póên. zm.5)) w art. 2 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu
lub oddanych do u˝ytku, podlegajàcych ocenie
zgodnoÊci w zakresie spe∏niania przez nie zasadniczych lub innych wymagaƒ dotyczàcych
ochrony Êrodowiska, okreÊlonych w przepisach
odr´bnych,”.
Art. 4. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 190, poz. 1399) art. 117a otrzymuje
brzmienie:
„Art. 117a. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jest
organem wyspecjalizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.6))
w zakresie wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zak∏adach górniczych.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244,
poz. 2080 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170,
poz. 1217) w art. 26 pkt 14a otrzymuje brzmienie:
„14a) monitorowanie systemu kontroli wyrobów
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.7));”.
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191,
poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362
i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 169,
poz. 1200 i Nr 170, poz. 1217.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834.
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Art. 6. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4:
a) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a—9c w brzmieniu:
„9a) producent — osob´ fizycznà lub prawnà
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która projektuje
i wytwarza przyrzàd pomiarowy, albo dla
której ten przyrzàd zaprojektowano lub wytworzono w celu wprowadzenia go do obrotu lub u˝ytkowania pod w∏asnà nazwà
lub znakiem;
9b) importer — osob´ fizycznà lub prawnà
albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, majàcà siedzib´
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu lub
u˝ytkowania przyrzàdy pomiarowe pochodzàce z krajów trzecich;
9c) upowa˝niony przedstawiciel — osob´ fizycznà lub prawnà albo jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, majàcà siedzib´ na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upowa˝nionà przez producenta
na piÊmie do dzia∏ania w jego imieniu;”,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) wprowadzenie do obrotu — przekazanie
przyrzàdu pomiarowego po raz pierwszy
sprzedawcy bàdê u˝ytkownikowi przez producenta, jego upowa˝nionego przedstawiciela lub importera;”;
2) w art. 8:
a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do
obrotu lub do u˝ytkowania po dokonaniu
oceny zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, zwanej dalej „ocenà zgodnoÊci”, na
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.8)),
które sà stosowane w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, i zosta∏y okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie ust.
6, podlegajà w u˝ytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej.”,
———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834.

Poz. 1834

b) uchyla si´ ust. 4,
c) w ust. 5 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
oraz dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) wy∏àcznie legalizacj´ ponownà, w przypadku przyrzàdów pomiarowych, o których mowa w ust. 2a.”;
3) w art. 8k:
a) dotychczasowe brzmienie oznacza si´ jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Przyrzàd pomiarowy powinien byç zg∏oszony do legalizacji ponownej:
1) przed up∏ywem okresu wa˝noÊci legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej, okreÊlonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4;
2) przed up∏ywem, okreÊlonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4,
terminu od dokonania oceny zgodnoÊci;
3) po zainstalowaniu w miejscu u˝ytkowania, przed up∏ywem okresu wa˝noÊci legalizacji pierwotnej, je˝eli sprawdzenie
zgodnoÊci z wymaganiami jest wykonywane przed lub po jego zainstalowaniu
w tym miejscu;
4) w przypadku zmiany miejsca instalacji
lub u˝ytkowania, w którym by∏a dokonana ocena zgodnoÊci albo legalizacja;
5) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczajàcych naniesionych podczas legalizacji;
6) w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeƒ lub cech zabezpieczajàcych
naniesionych podczas dokonywania oceny zgodnoÊci;
7) po jego naprawie.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczy
si´ od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zosta∏o naniesione na przyrzàdzie podczas dokonywania oceny zgodnoÊci.”;
4) w art. 8m po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Podczas legalizacji ponownej przyrzàdu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub
do u˝ytkowania w wyniku dokonania oceny
zgodnoÊci, organ administracji miar albo
podmiot upowa˝niony przeprowadza sprawdzenie tego przyrzàdu pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami obowiàzujàcymi w roku, w którym dokonano oceny zgodnoÊci,
okreÊlonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9a.”;
5) w art. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) okresy wa˝noÊci legalizacji okreÊlonych rodzajów przyrzàdów pomiarowych oraz terminy,
w których przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub u˝ytkowania po dokonaniu
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oceny zgodnoÊci powinny byç zg∏aszane do legalizacji ponownej, uwzgl´dniajàc warunki
u˝ytkowania tych przyrzàdów i przewidywane
obszary ich zastosowaƒ,”.
Art. 7. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z póên. zm.9)) w art. 19d
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ilekroç w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci jest mowa o zasadniczych
wymaganiach — nale˝y przez to rozumieç tak˝e
wymagania, o których mowa w art. 19a.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejà towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97,
poz. 962 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184) w art. 14
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ilekroç w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci jest mowa o zasadniczych
wymaganiach — nale˝y przez to rozumieç tak˝e
wymagania, o których mowa w art. 11.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 152 otrzymuje brzmienie:
„Art. 152. Do wymagaƒ dla aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych
i urzàdzeƒ radiowych w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z póên. zm.11)).”;
2) w art. 153 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Urzàdzenia radiowe i telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe wprowadzane do obrotu lub
oddawane do u˝ytku powinny spe∏niaç wymagania w zakresie:
1) ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa u˝ytkownika,
2) efektywnego wykorzystania zasobów cz´stotliwoÊci lub zasobów orbitalnych w przypadku urzàdzeƒ radiowych,
3) kompatybilnoÊci elektromagnetycznej w zakresie wynikajàcym z ich przeznaczenia
— zwane dalej „zasadniczymi wymaganiami”.
———————
9)

10)

11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141,
poz. 1184.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600
i Nr 235, poz. 1700.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834.

Poz. 1834

2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
zgodnie z decyzjà Komisji Europejskiej, w drodze rozporzàdzeƒ, ustaliç dodatkowe wymagania w zakresie:
1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji,
2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym u˝ywaniem urzàdzeƒ,
3) umo˝liwienia dost´pu do urzàdzeƒ lub sieci
s∏u˝bom ustawowo powo∏anym do niesienia pomocy,
4) przystosowania urzàdzeƒ do u˝ywania
przez osoby niepe∏nosprawne,
5) zdolnoÊci urzàdzeƒ do wspó∏pracy z innymi
urzàdzeniami telekomunikacyjnymi u˝ywanymi w sieci telekomunikacyjnej lub do niej
do∏àczonymi, w szczególnoÊci niepowodowania uszkodzeƒ sieci telekomunikacyjnej
lub zak∏ócania jej funkcjonowania
— które powinny byç spe∏niane przez urzàdzenia niezale˝nie od zasadniczych wymagaƒ,
oraz okreÊliç termin, do którego mogà byç u˝ywane urzàdzenia wprowadzone do obrotu lub
oddane do u˝ytku niespe∏niajàce wymagaƒ
ustalonych w rozporzàdzeniu, majàc na uwadze prawid∏owoÊç funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i kierujàc si´ przepisami
mi´dzynarodowymi.”;
3) w art. 154 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Urzàdzenia radiowe, wobec których paƒstwa
cz∏onkowskie stosujà ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do u˝ytku ze wzgl´du na prac´ urzàdzenia
w zakresie cz´stotliwoÊci, których wykorzystanie nie zosta∏o zharmonizowane na terytorium tych paƒstw, stanowià urzàdzenia klasy
2 i przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do u˝ytku powinny byç oznakowane
znakiem ostrzegawczym przez producenta
lub jego upowa˝nionego przedstawiciela.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do urzàdzeƒ
radiowych, wobec których paƒstwa cz∏onkowskie stosujà ograniczenia w zakresie
wprowadzania ich do obrotu lub oddawania
do u˝ytku ze wzgl´du na:
1) efektywnoÊç wykorzystania zakresów
cz´stotliwoÊci;
2) eliminowanie szkodliwych zaburzeƒ elektromagnetycznych;
3) ochron´ zdrowia publicznego.
3. Telekomunikacyjne urzàdzenia koƒcowe
i urzàdzenia radiowe, wobec których paƒstwa
cz∏onkowskie nie stosujà ograniczeƒ w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do u˝ytku, stanowià urzàdzenia klasy 1.”;
4) w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu lub oddajàcy do u˝ytku aparatur´ podlegajàcà
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci jest obowiàzany udzieliç Prezesowi UKE, na ka˝de jego ˝àdanie, wyjaÊnieƒ dotyczàcych aparatu-

Dziennik Ustaw Nr 249

— 12757 —

Poz. 1834

ry podlegajàcej obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci, jej przeznaczenia oraz w∏aÊciwoÊci
technicznych i eksploatacyjnych, a tak˝e
wskazaç zakres jej zastosowania, z zastrze˝eniem ust. 2.”;
5) art. 156 otrzymuje brzmienie:
„Art. 156. Dopuszcza si´ eksponowanie na targach, wystawach i pokazach urzàdzeƒ
telekomunikacyjnych podlegajàcych
obowiàzkowej ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami bez deklaracji zgodnoÊci i oznakowania znakiem
zgodnoÊci w celu ich prezentacji, pod
warunkiem uwidocznienia informacji,
˝e wystawione urzàdzenie nie mo˝e
byç wprowadzone do obrotu lub oddane do u˝ytku do czasu przeprowadzenia oceny zgodnoÊci urzàdzenia
z zasadniczymi wymaganiami.”;

Art. 10. 1. Decyzje zatwierdzenia typu dotyczàce
przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych od dnia 7 stycznia 2007 r. ocenie zgodnoÊci wydane przed tym dniem na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 6, uznaje si´ za
wa˝ne do dnia up∏ywu okresów ich wa˝noÊci.

6) w art. 157 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych ocenie
zgodnoÊci zgodnie z ustawà, o której mowa
w art. 152.”;

2. Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja
2004 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, powinny byç zg∏oszone do legalizacji ponownej po raz
pierwszy przed dniem:

7) w art. 158 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel wprowadzajàcy do obrotu lub oddajàcy do u˝ytku wyroby, o których mowa
w art. 152, jest obowiàzany udost´pniaç, do
celów kontrolnych, dokumentacj´ zwiàzanà
z ocenà zgodnoÊci aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych, przez okres co najmniej
10 lat od daty wyprodukowania ostatniego
egzemplarza aparatury.”;
8) w art. 199 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli
znajdujàcej si´ w obrocie lub oddanej do
u˝ytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych.”;
9) w art. 200 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nieodp∏atnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do u˝ytku
aparatury, w tym telekomunikacyjnych
urzàdzeƒ koƒcowych i urzàdzeƒ radiowych,
w celu przeprowadzenia badaƒ w zakresie
spe∏niania przez t´ aparatur´ zasadniczych
wymagaƒ;”;
10) w art. 209 w ust. 1:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) wprowadza do obrotu lub oddaje do
u˝ytku urzàdzenie radiowe bez wymaganego oznakowania znakiem ostrzegawczym,”,
b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) wprowadza do obrotu lub oddaje do
u˝ytku urzàdzenia telekomunikacyjne
bez przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których
mowa w art. 155 ust. 2,”.

2. Przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do obrotu
lub u˝ytkowania na podstawie decyzji, o których mowa w ust. 1, podlegajà legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej, na zasadach okreÊlonych w ustawie,
o której mowa w art. 6, przy czym mogà byç one zg∏aszane do legalizacji pierwotnej do dnia up∏ywu okresów wa˝noÊci tych decyzji i powinny spe∏niaç wymagania obowiàzujàce przed dniem 7 stycznia 2007 r.
Art. 11. 1. Wagi nieautomatyczne wprowadzone
do obrotu od dnia 1 maja 2004 r., na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegajà w u˝ytkowaniu
legalizacji ponownej na zasadach okreÊlonych w ustawie, o której mowa w art. 6, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

1) 31 grudnia 2007 r. — gdy zosta∏y wprowadzone do
obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia
2004 r.;
2) 31 grudnia 2008 r. — gdy zosta∏y wprowadzone do
obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
3) 31 grudnia 2009 r. — gdy zosta∏y wprowadzone do
obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
3. Legalizacja ponowna wag, o których mowa
w ust. 2, jest przeprowadzana pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami dla wag nieautomatycznych okreÊlonymi na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6,
obowiàzujàcymi w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 12. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 43a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
2) art. 8 ust. 6 i art. 9a ustawy, o której mowa w art. 6,
3) art. 9 ustawy, o której mowa w art. 6, w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 5 lipca 2004 r.
— zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2007 r.
Art. 13. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem art. 14.
Art. 14. Niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy post´powania o zatwierdzenie typu
przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych ocenie
zgodnoÊci, wszcz´te na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 6, podlegajà umorzeniu.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 7 stycznia 2007 r.
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