
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.

o towarach paczkowanych

(druk nr 520)

USTAWA z dnia 30 marca 2001 r. O KOSMETYKACH (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn.

zm.)

Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) producent - przedsiębiorcę, który wytwarza i wprowadza kosmetyk do obrotu albo
który wprowadza kosmetyk do obrotu, a także jego przedstawiciela oraz każdą
osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie lub dołączając do
niego swoją firmę, znak towarowy lub inne odróżniające oznaczenie; za producenta
uważa się także importera,

2) wprowadzenie do obrotu - odpłatne lub nieodpłatne przekazanie kosmetyku po raz
pierwszy przez producenta użytkownikowi bądź przedsiębiorcy uczestniczącemu w
obrocie handlowym,

3) składnik kosmetyku - substancję, preparat chemiczny lub ich mieszaniny
pochodzenia syntetycznego lub naturalnego; nie są składnikami kosmetyku
wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały
techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i
aromatycznych,

4) barwnik - substancję służącą do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy
zewnętrznych części ciała ludzkiego, z wyjątkiem substancji przeznaczonych
wyłącznie do kosmetyków stosowanych do farbowania włosów,

5) substancja konserwująca - substancję, która może być dodawana do kosmetyków w
celu hamowania rozwoju drobnoustrojów w kosmetykach,

6) substancja promieniochronna - substancję chroniącą skórę przed szkodliwym
działaniem promieniowania ultrafioletowego,

7) kompozycja zapachowa - substancję lub preparat chemiczny pochodzenia
syntetycznego lub naturalnego służące do nadania kosmetykowi zapachu,

8) kompozycja aromatyczna - substancję lub preparat chemiczny pochodzenia
syntetycznego lub naturalnego służące do nadania kosmetykowi aromatu lub smaku,

[9) partia kosmetyku - partię towaru paczkowanego w rozumieniu ustawy z dnia 6
września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409),]
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<9) partia kosmetyku – partię towaru paczkowanego w rozumieniu ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr ..., poz. ...),>

10) funkcja kosmetyku - określenie wskazujące na przeznaczenie lub zastosowanie
kosmetyku,

11) prototyp kosmetyku - pierwszy model lub projekt, nieprodukowany jeszcze seryjnie,
którego kopia lub ostateczna modyfikacja stanowi kosmetyk.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – PRAWO O MIARACH (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz.

2441, z późn. zm.)

Art. 20.
1. Do zakresu działania dyrektorów i naczelników, stosownie do właściwości terytorialnej

podległych im urzędów, należy:
1) badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań, o których

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych;
[1a) realizowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465 i
Nr 96, poz. 959);]

<1a) realizowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

2) realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów
ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie;

3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.
2. Okręgowe i obwodowe urzędy miar mogą wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie

z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy
przyrządów pomiarowych.

Art. 21.
1. [Organy administracji miar sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów niniejszej

ustawy oraz ustawy o towarach paczkowanych poprzez:] <Organy administracji miar
sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z
dnia 2 kwietnia 2009 r. o towarach paczkowanych poprzez:>

1) wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie stanu ich realizacji;
2) kierowanie wniosków o ukaranie do właściwego organu orzekającego w sprawach o

wykroczenia;
3) stosowanie egzekucji obowiązków niepieniężnych, zgodnie z przepisami o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
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4) kierowanie do właściwego organu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w
przypadku uzasadnionych podejrzeń o fałszowanie dowodów przeprowadzenia
prawnej kontroli metrologicznej;

5) wycofanie z obrotu lub użytkowania, w drodze decyzji, przyrządów pomiarowych
niespełniających wymagań.

2. Organy administracji miar sprawują nadzór, o którym mowa w ust. 1, na podstawie
kontroli przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników urzędów miar, którzy po
okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia są uprawnieni do:

1) wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest
kontrola;

2) badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach
objętych zakresem kontroli;

3) zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy;
4) legitymowania osób, w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;
5) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

3. Kontroli, o której mowa w ust. 2, w zakresie stosowania legalnych jednostek miar lub
przyrządów pomiarowych, o których mowa w art. 6 i art. 8 ust. 1, podlegają osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, zwane dalej "kontrolowanymi".

4. Kontrolowani są uprawnieni do:
1) uzyskania informacji o swoich prawach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli;
2) obecności podczas wszystkich czynności pracowników urzędów miar,

wykonywanych podczas kontroli;
3) podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia

protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Art. 22.
[1. Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach

paczkowanych uprawnione są także, w ramach swoich kompetencji, inne jednostki
administracji publicznej, a w szczególności inspekcja handlowa, inspekcja sanitarna oraz
urzędy górnicze.]

<1. Do kontroli wykonywania przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o towarach paczkowanych uprawnione są także, w ramach swoich
kompetencji, inne jednostki administracji publicznej, a w szczególności inspekcja
handlowa, inspekcja sanitarna oraz urzędy górnicze.>

2. [Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
towarach paczkowanych z jednostkami, o których mowa w ust. 1, w zakresie wymiany:]
<Organy administracji miar współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad
wykonywaniem przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o
towarach paczkowanych z jednostkami, o których mowa w ust. 1, w zakresie
wymiany:>

1) wiedzy fachowej;
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2) informacji o praktykach naruszania przepisów ustawy;
3) informacji o inicjatywach i działaniach prewencyjnych dotyczących przestrzegania

przepisów ustawy;
4) informacji o przyrządach pomiarowych niespełniających przepisów ustawy,

ujawnianych w wyniku kontroli lub uzyskiwanych w inny sposób, które mogą być
przydatne tym organom i jednostkom w zakresie ich działania.

[3. Organy lub upoważnieni pracownicy administracji miar mogą wezwać, w pilnych
przypadkach także ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, jeżeli natrafią na opór, który
uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów
niniejszej ustawy oraz ustawy o towarach paczkowanych.]

<3. Organy lub upoważnieni pracownicy administracji miar mogą wezwać, w pilnych
przypadkach także ustnie, pomoc funkcjonariuszy policji, jeżeli natrafią na opór,
który uniemożliwia lub utrudnia sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem
przepisów niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o towarach
paczkowanych.>

Art. 22a.
1. [Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar przy sprawowaniu

nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
towarach paczkowanych obejmuje:] <Zakres kontroli wykonywanej przez organy
administracji miar przy sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem przepisów
ustawy oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o towarach paczkowanych obejmuje:>

1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania
przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości
fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz przy
czynnościach o charakterze administracyjnym;

2) sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej
kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo
przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w
art. 8 ust. 1;

3) sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do
obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;

4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów
pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej;

5) przestrzeganie obowiązku posiadania udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu
Miar upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów
pomiarowych, zwanych dalej "upoważnieniami", oraz wydanych przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie napraw lub instalacji oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym - tachografów samochodowych, zwanych dalej
"zezwoleniami";

6) spełnianie obowiązku utrzymywania i udostępniania państwowych wzorców
jednostek miar przez jednostki organizacyjne i laboratoria spoza administracji miar,
będące właścicielami tych wzorców;
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7) spełnianie warunków niezbędnych do wykonywania czynności na podstawie
udzielonych upoważnień i zezwoleń;

8) przestrzeganie wymagań dotyczących paczkowania produktów i produkcji butelek
miarowych.

2. W toku kontroli kontrolowany udostępnia na żądanie kontrolującego, na czas niezbędny
do przeprowadzenia kontroli:

1) przyrządy pomiarowe w sposób umożliwiający:
a) dokonanie oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenie właściwości metrologicznych,
c) sprawdzenie warunków właściwego stosowania;

2) dokumenty związane z przyrządami pomiarowymi - w zakresie określonym w ust. 1.

[Art. 22b.
Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu
kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanego pod względem
przestrzegania przepisów ustawy i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach
paczkowanych.]

<Art. 22b.
Przeprowadzenie kontroli ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
przedmiotu kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanego
pod względem przestrzegania przepisów ustawy i ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.
o towarach paczkowanych.>


