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Uzasadnienie 

 

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu normatywnego 

Projektowana ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z 

prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008, zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/515”. 

Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać 19 kwietnia 2020 roku, ma zasięg ogólny, wiąże 

w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w 

tym i w Polsce.  

Celem rozporządzenia 2019/515 jest wzmocnienie funkcjonowania Rynku Wewnętrznego 

UE, jego stosowanie powinno przyczynić się do znoszenia barier w swobodnym przepływie 

towarów poprzez poprawę i skuteczniejsze funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania 

w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, tj. w obszarze, w którym 

prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je częściowo. Dobrze 

funkcjonująca zasada wzajemnego uznawania stanowi uzupełnienie harmonizacji przepisów 

na poziomie UE.  

Aby rozporządzenie 2019/515 było efektywnie stosowane w Polsce i zapewniało skuteczną 

eliminację barier w swobodnym przepływie towarów celowe jest przygotowanie i przyjęcie 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym 

państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Ustawa ma 

służyć wykonalności Rozporządzenia 2019/515. Ustawa ma określić krajowe organy 

właściwe odpowiedzialne za wykonanie rozporządzenia oraz określić sankcje na wypadek 

naruszenia postanowień rozporządzenia. Brak takiej ustawy może prowadzić do sytuacji, w 

której zasada wzajemnego uznawania nie będzie stosowana skutecznie 

II. Aktualny stan prawny 

Do tej pory, zasada wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do 

obrotu w innym państwie członkowskim na podstawie rozporządzenie (WE) nr 764/2008, nie 

funkcjonowała właściwie. Głównie wynikało to z niewiedzy i braku świadomości na temat 

zasady wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzanych do obrotu 

w innym państwie członkowskim (p.czł.), braku pewności prawnej dla podmiotów 

gospodarczych i władz krajowych kiedy stosować tę zasadę i jakich dokumentów należy 

wymagać od podmiotu gospodarczego wprowadzającego towar niezharmonizowany na 

krajowy rynek. Dlatego istotnym jest aby podmioty gospodarcze i władze krajowe wiedziały 

czego mogą się spodziewać, kiedy zasada wzajemnego uznawania jest lub powinna być 

stosowana. Dotychczas z tego powodu powstawały niezgodne z prawem przeszkody 

w swobodnym przepływie towarów między p.czł. UE, a konsekwencje tych przeszkód 

ponosiły głównie podmioty gospodarcze, które zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi 

zamierzały wprowadzić do obrotu swoje produkty. Natomiast chcąc te same produkty 

wprowadzić do obrotu na rynek innego państwa członkowskiego podmioty gospodarcze 

często zmuszane były do powtórnego wykonywania wcześniej wykonanych badań i/lub 
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dodatkowych badań swoich produktów, ponieważ badania już przeprowadzone przez 

jednostki dokonujące takiej oceny w innym p.czł. nie były uznawane lub uważane były za 

niewystarczające. Powodowało to niepotrzebne obciążenia, opóźnienia oraz dodatkowe 

koszty dla podmiotów gospodarczych wynikające z konieczności przeprowadzenia badań, 

dostosowania towaru do wymogów krajowych przepisów technicznych innego p.czł. bądź 

prowadziło do rezygnacji z wprowadzenia danego towaru na rynek innego p.czł. Nowe 

rozporządzenie 2019/515 ma wyeliminować tego rodzaju bariery i ułatwić wprowadzanie 

towarów na rynek w innym p.czł. Dobrze funkcjonująca zasada wzajemnego uznawania 

powinna zlikwidować ryzyko dla firm, że ich produkty nie dostaną pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu lub zostaną bezpodstawnie wycofane z rynku. 

III. Zakres projektowanej regulacji 

Projektowana ustawa ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Rozporządzenia poprzez 

zmiany w przepisach prawa, które uzupełnią i doprecyzują krajowe przepisy zgodnie 

z postanowieniami rozporządzenia 2019/515. W takim przypadku interwencja jest możliwa 

wyłącznie na poziomie ustawy, która będzie służyć zapewnieniu stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym 

państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008.  

Ustawa wskaże właściwe organy, które w zakresie posiadanych kompetencji będą prowadziły 

ocenę towarów niezharmonizowanych lub częściowo zharmonizowanych, które zostały 

umieszczone na polskim rynku lub mają być na tym rynku umieszczone. Ocena będzie oparta 

o zasady oraz procedurę określone w rozporządzeniu 2019/515. Ocena będzie prowadzona 

przez Inspekcję Handlową, Państwową Inspekcję Sanitarną, organy nadzoru budowlanego, 

Główny Urząd Miar, Wyższy Urząd Górniczy, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, Urząd Transportu Kolejowego i Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Ustawa określi odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za przedstawioną treść i 

dokładność informacji zawartych w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, w tym za 

poprawność informacji, które przetłumaczyły. Podmioty gospodarcze (producent, jego 

upoważniony przedstawiciel, importer lub dystrybutor) będą ponosić odpowiedzialność za 

informacje, które dostarczają w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu oraz za dostarczone 

dowody niezbędne do weryfikacji tych informacji. Za przekazane w oświadczeniu informacje 

nieprawdziwe, niepełne lub niezgodne ze stanem faktycznym będzie groziła podmiotom 

gospodarczym administracyjna kara pieniężna. Wysokość kary zostanie określona przez 

organ w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności.  

Ustawa wskaże organ administracji państwowej odpowiedzialny za prowadzenie Punktu 

Kontaktowego do spraw Produktów (PCP). W projektowanej ustawie proponuje się 

wskazanie ministra właściwego ds. gospodarki jako organu właściwego w zakresie 

ustanowienia i prowadzenia PCP. Utworzone, zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2019/515, PCP 

w każdym państwie członkowskim mają ułatwić i zacieśnić współpracę pomiędzy 

administracjami państw członkowskich, a także będą instrumentem wsparcia dla 

przedsiębiorców. Obecnie PCP już działa i jest umiejscowiony w strukturze Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii. Punkt został utworzony na mocy poprzedniego 

rozporządzenia, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 

9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych 
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przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE, które zostanie uchylone przez nowe 

rozporządzenie 2019/515. Od 2020 roku rola i zadania PCP zostaną znacznie rozszerzone w 

porównaniu do zadań określonych w poprzednim rozporządzeniu, więc zasadnym jest jego 

umocowania w oparciu o akt rangi ustawowej. Działające we wszystkich p.czł. PCP będą 

udzielały informacji podmiotom gospodarczym nie tylko o krajowych przepisach 

technicznych i przekazywały im kopie elektroniczne lub ścieżki dostępu do nich, co wynika z 

przepisów rozporządzenia 2019/515, ale także na mocy nowego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 będą udzielały informacji o przepisach krajowych 

wdrażających prawo UE do prawa krajowego. Punkt kontaktowy jako jednostka wykonująca 

zadania nie tylko na potrzeby innych punktów kontaktowych w innych p.czł., ale również dla 

przedsiębiorców krajowych i zagranicznych powinien być precyzyjnie określony w 

przepisach, w szczególności powinno być wskazane jaki organ wykonuje zadania punktu 

kontaktowego. Taką pewność daje umiejscowienie punktu kontaktowego w ustawie. 

Dokonanie tego np. tylko w regulaminie wewnętrznym powoduje, że wiedza w tym zakresie 

nie jest powszechna i mogą być naruszone prawa osób/podmiotów trzecich, które nie miały 

możliwości uzyskania informacji o takim punkcie kontaktowym. Ponadto ustanowienie PCP 

w strukturach konkretnego ministerstwa/działu administracji rządowej jest wskazaniem 

organu właściwego, który będzie realizował zadania, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 

2019/515.    

Termin wejścia w życie projektowanej ustawy ustalono na dzień wejścia w życie 

rozporządzenia 2019/515 tj. na 19 kwietnia 2020 r.  

………………………………………………………………………………………………… 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji 

zgodnie z trybem przewidzianym określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004, poz. 597). 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

Projektowana ustawa będzie miała wpływ na przedsiębiorców, w tym na MŚP, którzy będą 

mogli wykorzystywać oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, a przez to będą mieli 

łatwiejszy dostęp do towarów i do rynków innych p.czł., zmniejszy się ilość i koszty badań 

przy wprowadzaniu towarów do obrotu w innych p.czł., skróci czas potrzebny na 

przeprowadzenie procedur związanych z oceną towaru i wejściem na rynek co może 

przyczynić się do zwiększenia obrotów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Ponadto 

podmioty gospodarcze będą mogły korzystać z pomocy Punktu Kontaktowego ds. Produktów 

co znacznie ułatwi im wprowadzanie towarów na rynek. Ustawa nie będzie nakładała nowych 

obowiązków administracyjnych i informacyjnych na podmioty gospodarcze.  

Projektowana ustawa zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  


