
Druk nr 2442-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI I ROZWOJU 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy 
o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2376). 

Sejm na 62. posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r.- zgodnie z art. 47 ust. l regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2442 do Komisji 

Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. 

Komisja Gospodarki i Rozwoju po rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 

lO maja 2018 r. 

wnos1: 

Wy s o ki S ej m raczy następującą poprawkę: 

art. 12 nadać brzmienie: 
"Art. 12. l. W zakresie dopuszczalności: 

l) udostępniania na rynku w rozumieniu art. 3 pkt l O rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 
2000/9/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. l, z późn. zm.), 
zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2016/424", za równoważne ze 
spełnieniem wymagań i niestwarzaniem niebezpieczeństwa, w 
rozumieniu ustawy zmienianej w art. l, uważa się spełnienie przez, 
odpowiednio podsystemy lub elementy bezpieczeństwa warunków 
określonych wart. 46 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/424; 



2) oddawania do użytku w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia (UE) 
2016/424, za równoważne ze spełnieniem wymagań i z 
niestwarzaniem niebezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy zmienianej 
w art. l, uważa się spełnienie przez urządzenia kolei linowych 
warunków określonych w art. 46 akapit drugi rozporządzenia(UE) 
2016/424; 

3) udostępniania na rynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 
dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 
51), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 20 16/425", za 
równoważne ze spełnieniem wymagań i z niestwarzaniem 
niebezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. l, uważa 
się spełnienie przez środki ochrony indywidualnej warunków 
określonych wart. 47 ust. l rozporządzenia (UE) 2016/425; 

4) udostępniania na rynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia 
dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 99), 
zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2016/426", i oddawania do 
użytku w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2016/426, za 
równoważne ze spełnieniem wymagań i z niestwarzaniem 
niebezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. l, uważa 
się spełnienie przez urządzenia warunków określonych w art. 44 ust. l 
rozporządzenia (UE) 2016/426; 

5) udostępniania na rynku w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia 
(UE) 2016/426 za równoważne ze spełnieniem wymagań i z 
niestwarzaniem niebezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy zmienianej 
w art. l, uważa się spełnienie przez osprzęt warunków określonych w 
art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426. 

2. Z zastrzeżeniem art. l O i art. 11, jeżeli: 

l) podsystemy lub elementy bezpieczeństwa, do których stosuje się 

przepisy rozporządzenia (UE) 2016/424, zostały wprowadzone do 
obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 11 tego rozporządzenia przed 21 
kwietnia 2018 r., to kontrola, o której mowa wart. 64 ust. l ustawy 
zmienianej w art. l, może polegać również na kontroli spełniania 
przez te podsystemy lub elementy bezpieczeństwa warunków 
określonych wart. 46 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/424; 

2) urządzenia kolei linowych, do których stosuje się przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/424, zostały zainstalowane przed 21 
kwietnia 2018 r. to kontrola, o której mowa w art. 64 ust. l ustawy 
zmienianej w art. l, może polegać również na kontroli spełniania 
przez te urządzenia kolei linowych warunków określonych w art. 46 
akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/424; 

3) środki ochrony indywidualnej, do których stosuje się przepisy 
rozporządzenia (UE) 2016/425, zostały wprowadzone do obrotu w 
rozumieniu art. 3 pkt 3 tego rozporządzenia przed 21 kwietnia 2019 r., 
to kontrola, o której mowa w art. 64 ust. l ustawy zmienianej w art. l, 
może polegać również na kontroli spełniania przez te środki ochrony 
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indywidualnej warunków określonych w art. 4 7 ust. l rozporządzenia 
(UE) 2016/425; 

4) urządzenia, do których stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 
2016/426, zostały wprowadzone do obrotu w rozumieniu art. 2 pkt 15 
tego rozporządzenia przed 21 kwietnia 2018 r., to kontrola, o której 
mowa w art. 64 ust. l ustawy zmienianej w art. l, może polegać 
również na kontroli spełniania przez te urządzenia warunków 
określonych wart. 44 ust. l rozporządzenia (UE) 2016/426; 

5) osprzęt, do którego stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 
2016/426, został wprowadzony do obrotu w rozumieniu art. 2 pkt 15 
tego rozporządzenia przed 21 kwietnia 2018 r., to kontrola, o której 
mowa w art. 64 ust. l ustawy zmienianej w art. l, może polegać 
również na kontroli spełniania przez ten osprzęt warunków 
określonych wart. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426.". 

-przyjąć 

Warszawa, dnia lO maja 2018 r. 

Przewodniczący Komisji 
i Sprawozdawca 

/-/Jerzy Meysztowicz 


