
Warszawa, dnia 26 marca 2007 r.

Opinia o ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej (druk nr 393)

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 16 marca 2007 r. ustawa o kompatybilności

elektromagnetycznej, określana dalej jako "ustawa", stanowi akt prawny, co do którego Rada

Ministrów zadeklarowała, że ma on na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Ustawa

zmierza do dokonania transpozycji dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich

odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę

89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 24). W związku z tym określa ona

warunki zachowania przez urządzenie, w tym aparaturę, instalację stacjonarną, komponent

oraz instalację ruchomą, zdolności do zadowalającego działania w określonym środowisku

elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń

elektromagnetycznych oraz procedury oceny zgodności takiego urządzenia z wymaganiami

dotyczącymi niewywoływania w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych

o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innego urządzenia występującego

w tym środowisku oraz posiadania wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.

Podkreślenia wymaga, że w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087, ze zm.). Wiodącą rolę w zakresie kontroli przestrzegania wymagań

dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej ustawa przyznaje Prezesowi Urzędu

Komunikacji Elektronicznej.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów. W toku

sejmowego postępowania ustawodawczego nie dokonano zmian, które miałyby istotne

znaczenie z punktu widzenia meritum ustawy.

III. Uwagi szczegółowe

1. Mając na uwadze konieczność respektowania zasady techniki prawodawczej,

w myśl której dokonując odesłania do innych przepisów jednoznacznie wskazuje się akt

normatywny, do którego następuje odesłanie, przepisy art. 3, art. 5 pkt 1 i 4 i art. 22 ustawy

wymagają stosownej korekty.

2. Zgodnie z art. 205 ust. 3 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, w brzmieniu nadanym

przez art. 29 pkt 14 lit. b ustawy, minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu

z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposoby realizacji przepisów

art. 200-204a wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, uwzględniając charakter

zadań realizowanych przez te jednostki oraz słuszny interes użytkowników urządzeń, których

praca jest zakłócana albo może być zakłócana. W związku z tym, że zakres spraw

przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu powinien zostać określony w sposób

precyzyjny należy postulować zastąpienie w tym przepisie wyrazów "sposoby realizacji

przepisów art. 200-204a wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej" wyrazami

"sposób przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa UKE

wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej".

IV. Propozycje poprawek

W związku z powyższymi uwagami należy postulować wprowadzenie do tekstu

ustawy następujących poprawek:

1) w art. 3 wyrazy "w rozumieniu przepisów o miarach" zastępuje się wyrazami

"w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy 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 i Nr 249, poz. 1834)";
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1) w art. 5 w pkt 1 wyrazy "w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego" zastępuje

się wyrazami "w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo

telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)";

3) w art. 5 w pkt 4 w zdaniu wstępnym wyrazy "w rozumieniu przepisów Prawa

telekomunikacyjnego" zastępuje się wyrazami "w rozumieniu art. 2 pkt 46 ustawy z dnia

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne";

4) w art. 22 skreśla się wyrazy "(Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)";

5) w art. 29 w pkt 14 w lit. b, w ust. 3 wyrazy "sposoby realizacji przepisów art. 200-204a

wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej" zastępuje się wyrazami "sposób

przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa UKE wobec

jednostek organizacyjnych Służby Więziennej".

Piotr Magda

Starszy legislator


