KANCELARIA
SENATU
BI U RO L EG I S L A C YJN E

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(druk nr 373)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Ustawa ma umożliwić stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów
oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr
305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1), w krajowym porządku prawnym.
Przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1020 dotyczą:
1) Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której ustanowienie przewiduje art. 29
rozporządzenia,
2) jednolitego urzędu łącznikowego (JUŁ), którego wyznaczenie w każdym państwie
członkowskim UE przewiduje art. 10 ust. 3 rozporządzenia,
3) sporządzania krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania, o których mowa w
art. 13 rozporządzenia.
Na podstawie art. 59a dodawanego do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie pełnił rolę jednolitego
urzędu łącznikowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Prezes UOKiK sporządzać ma krajową strategię nadzoru rynku, o której mowa w art. 13
rozporządzenia oraz podsumowanie krajowej strategii nadzoru rynku i publikować je na
stronie internetowej urzędu, który go obsługuje.
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Na wniosek Prezesa UOKiK organy nadzoru rynku przekażą mu informacje niezbędne
do sporządzenia krajowej strategii nadzoru rynku.
Przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1020 dotyczące jednolitego urzędu łącznikowego
będą stosowane od dnia 16 lipca 2021 r. Zgodnie z art. 2 noweli, do dnia 15 lipca 2021 r.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestniczył będzie w pracach Unijnej
Sieci ds. Zgodności Produktów, ustanowionej na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Ustawa uchwalona przez Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. pochodziła z

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 1068, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 6
kwietnia 2021 r.). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie prawa
Unii Europejskiej.
Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Projekt nie
był przedmiotem poprawek, po II czytaniu niezwłocznie przystąpiono do III czytania.
Za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, przy 10 głosach przeciw i braku głosów
wstrzymujących się.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator

