
Warszawa, dnia 16 marca 2010 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach

 (druk nr 806)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach, transponuje do

krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie

zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (Dz. Urz.

UE L 114 z 07.05.2009, str. 10).

Art. 2 lit. a dyrektywy Rady 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie

zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar i

uchylającej dyrektywę 71/354/EWG (Dz. Urz. UE L 39/40 z 15.02.1980, str. 3) w

pierwotnym brzmieniu stanowił, że obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy

"używania przyrządów pomiarowych, dokonywania pomiarów oraz wyrażania wartości

wielkości w jednostkach miar w dziedzinie gospodarki, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa

publicznego, jak również dla celów administracyjnych".

Prawodawca unijny przyjął jednak, że nakaz stosowania legalnych jednostek miar

winien dotyczyć także innych, niż wymienione dziedzin. W ślad za tym zaproponowano

zmianę w art. 6 ust. 1 ustawy i otwarcie zawartego w nim katalogu obszarów, w których

stosuje się legalne jednostki miar (art. 1 pkt 1, 2 i 3 noweli).

Nowela modyfikuje ponadto art. 6 ustawy, dodając do niego ust. 3. Na jego

podstawie dopuszczalne będzie stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w

jednostkach miar innych, niż legalne. Oznaczenie wyrażone w legalnej jednostce miary ma

mieć jednak charakter nadrzędny. Zmiana ta - również wynikająca z prawa wspólnotowego -

powinna w założeniu ułatwić przedsiębiorcom z Unii Europejskiej eksport towarów do

państw trzecich posiadających własny system miar.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 62. posiedzeniu w dniu 5 marca br. pochodziła z

przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ustawy ma na celu

wykonanie prawa Unii Europejskiej. W Sejmie zajmowała się nim Komisja Gospodarki.

Projekt nie był przedmiotem kontrowersji ani poprawek.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator


