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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych1)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ministrowie;”;
2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) „us∏udze” — nale˝y przez to rozumieç us∏ug´ w ramach spo∏eczeƒstwa informacyjnego, Êwiadczonà za wynagrodzeniem, bez
równoczesnej obecnoÊci stron (na odleg∏oÊç), poprzez przesy∏anie danych na indywidualne ˝àdanie us∏ugobiorcy, przesy∏anà
pierwotnie i otrzymywanà w miejscu przeznaczenia za pomocà sprz´tu do elektronicznego przesy∏ania i przechowywania danych,
w∏àcznie z kompresjà cyfrowà, która jest
w ca∏oÊci przesy∏ana, kierowana i otrzymywana za pomocà kabla, drogà radiowà, przy
u˝yciu Êrodków optycznych lub innych
Êrodków elektromagnetycznych (drogà
elektronicznà);”,
b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) „produkcie” — nale˝y przez to rozumieç
ka˝dy wyprodukowany przemys∏owo produkt lub ka˝dy produkt rolniczy, w∏àcznie
z produktami rybnymi;”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) „innych wymaganiach” — nale˝y przez to
rozumieç, inne ni˝ specyfikacja techniczna,
wymagania na∏o˝one na produkt w celu
ochrony, w szczególnoÊci konsumentów
i Êrodowiska naturalnego, które wp∏ywajà
na jego cykl u˝ytkowy po wprowadzeniu go
do obrotu, takie jak warunki u˝ycia, utyliza———————
1)

Rozporzàdzenie
stanowi
transpozycj´
dyrektywy
98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcej procedur´ udzielania informacji w zakresie norm i przepisów
technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên.
zm.)

cji, ponownego u˝ycia lub przetworzenia,
je˝eli warunki takie mogà mieç znaczàcy
wp∏yw na sk∏ad lub istot´ produktu, lub
wprowadzenie go do obrotu;”,
d) w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) regulacje poÊrednio ograniczajàce wprowadzenie do obrotu produktów, Êwiadczenie
us∏ug lub prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej na Êwiadczeniu us∏ug, a w szczególnoÊci:
— przepisy powo∏ujàce specyfikacje techniczne lub wymagania niezawarte
w przepisach prawnych, których stosowanie zapewnia domniemanie spe∏nienia wymagaƒ wynikajàcych z tych przepisów,
— postanowienia porozumieƒ dobrowolnych, których stronà sà organy administracji rzàdowej i które zawierajà zobowiàzania do stosowania, w interesie publicznym, specyfikacji technicznych lub
innych wymagaƒ, z wy∏àczeniem umów
podlegajàcych przepisom o zamówieniach publicznych, zwanych dalej „porozumieniami dobrowolnymi”,
— przepisy wp∏ywajàce na wielkoÊç obrotu
produktami i us∏ugami za pomocà instrumentów finansowych, w tym podatkowych, z wy∏àczeniem przepisów z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych;”,
e) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) „projekcie aktu prawnego zawierajàcego
przepisy techniczne” — nale˝y przez to rozumieç projekt opracowany na zasadach
i w trybie okreÊlonym w odr´bnych przepisach, w którym mogà zostaç wprowadzone znaczàce zmiany;”;
3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zgodnych z obowiàzujàcymi aktami Wspólnoty Europejskiej, które skutkujà przyj´ciem specyfikacji technicznych i przepisów dotyczàcych
us∏ug;”;
4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) majàcych na celu zapewnienie zgodnoÊci
z obowiàzujàcym prawem Wspólnoty Europejskiej;”;
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5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierajàcych przepisy techniczne oraz dokumentów,
o których mowa w § 9, przy czym dniem dokonania notyfikacji jest dzieƒ otrzymania przez
Komisj´ Europejskà tych projektów i dokumentów.”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Koordynator krajowego systemu w terminie trzech miesi´cy od dnia dokonania
notyfikacji projektu aktu prawnego zawierajàcego przepisy techniczne przekazuje w∏aÊciwemu ministrowi, zgodnie
z jego zakresem dzia∏ania:
1) stanowiska do notyfikowanego projektu zg∏oszone przez inne paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub Komisj´
Europejskà albo

Poz. 597
4) dziewi´ç miesi´cy — w przypadku gdy
w terminie trzech miesi´cy od dnia dokonania notyfikacji koordynator krajowego systemu otrzyma od Komisji Europejskiej informacj´ o przedstawieniu
Radzie Unii Europejskiej projektu aktu
prawnego w sprawach obj´tych zakresem notyfikowanego projektu;
5) pi´tnaÊcie miesi´cy — w przypadku
gdy po uzyskaniu informacji, o której
mowa w pkt 3 i 4, a przed up∏ywem
dwunastu miesi´cy od dnia dokonania
notyfikacji, Rada Unii Europejskiej
przyjmie wspólne stanowisko w sprawach obj´tych zakresem notyfikowanego projektu.
3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2
pkt 3—5:

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega
wyd∏u˝eniu o:

1) koordynator krajowego systemu niezw∏ocznie przekazuje w∏aÊciwemu ministrowi informacje otrzymane od Komisji Europejskiej oraz informacj´
o przyj´ciu przez Rad´ Unii Europejskiej wspólnego stanowiska;

1) jeden miesiàc w odniesieniu do projektów aktów prawnych zawierajàcych
porozumienia dobrowolne albo o trzy
miesiàce w odniesieniu do pozosta∏ych projektów — w przypadku gdy
w terminie trzech miesi´cy od dnia dokonania notyfikacji inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej lub Komisja Europejska zg∏oszà szczegó∏owe
uwagi wskazujàce na mo˝liwoÊç naruszenia przez notyfikowany projekt
swobody przep∏ywu towarów;

2) je˝eli koordynator krajowego systemu
otrzyma od Komisji Europejskiej informacj´ o rezygnacji z zamiaru skorzystania z prawa inicjatywy prawodawczej lub o wycofaniu w∏asnego projektu aktu prawnego albo je˝eli Komisja
Europejska lub Rada Unii Europejskiej
przyjmie wià˝àcy wspólnotowy akt
prawny — koordynator krajowego systemu niezw∏ocznie przekazuje w∏aÊciwemu ministrowi informacj´, o której
mowa w ust. 1 pkt 2.

2) jeden miesiàc — w przypadku gdy
w terminie trzech miesi´cy od dnia dokonania notyfikacji projektu aktu prawnego zawierajàcego przepisy dotyczàce us∏ug inne paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej lub Komisja Europejska zg∏oszà szczegó∏owe uwagi wskazujàce na mo˝liwoÊç naruszenia przez
notyfikowany projekt swobody Êwiadczenia us∏ug lub swobody zak∏adania
przedsi´biorstw w odniesieniu do
us∏ugodawców;

4. Koordynator krajowego systemu, w ramach terminów okreÊlonych odpowiednio w ust. 1 i 2, przekazuje w∏aÊciwym ministrom stanowiska do notyfikowanych
projektów aktów prawnych niezw∏ocznie
po ich otrzymaniu, a informacj´ o braku
stanowisk — niezw∏ocznie po up∏ywie
tych terminów.

2) informacj´ o braku stanowisk.

3) dziewi´ç miesi´cy — w przypadku gdy
w terminie trzech miesi´cy od dnia
dokonania notyfikacji projektu aktu
prawnego, innego ni˝ projekt zawierajàcy przepisy dotyczàce us∏ug, koordynator krajowego systemu otrzyma
od Komisji Europejskiej informacj´
o zamiarze skorzystania z prawa inicjatywy prawodawczej w sprawach obj´tych zakresem notyfikowanego projektu;

5. Przepisów ust. 2 pkt 3—5 nie stosuje si´
do projektów aktów prawnych zawierajàcych porozumienia dobrowolne.”;
7) po § 10 dodaje si´ § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. 1. Trybu okreÊlonego w § 10 nie stosuje
si´, je˝eli zaistnieje:
1) nag∏a i nieprzewidywalna koniecznoÊç niezw∏ocznego wydania aktu
prawnego w celu ochrony zdrowia
lub bezpieczeƒstwa publicznego,
ochrony zwierzàt lub roÊlin oraz —
w przypadku przepisów dotyczàcych
us∏ug — w celu zapewnienia porzàd-
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ku publicznego, w
ochrony nieletnich;

szczególnoÊci

8) po § 13 dodaje si´ § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Przy og∏aszaniu aktu prawnego zawierajàcego przepisy techniczne zamieszcza si´
informacj´ o dokonaniu jego notyfikacji
z odniesieniem si´ do dyrektywy 98/34/WE
z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcej
procedur´ udzielania informacji w zakresie
norm i przepisów technicznych (Dz. Urz.
WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.).”;

2) koniecznoÊç niezw∏ocznego wydania
aktu prawnego w przypadku istotnych i nieprzewidzianych okolicznoÊci odnoszàcych si´ do ochrony bezpieczeƒstwa i spójnoÊci systemu finansowego, w szczególnoÊci ochrony depozytariuszy, inwestorów i osób
ubezpieczonych.
2. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1, w∏aÊciwy minister niezw∏ocznie przekazuje projekt aktu prawnego
koordynatorowi krajowego systemu
wraz ze szczegó∏owym uzasadnieniem
odstàpienia od zastosowania trybu
okreÊlonego w § 10.
3. Przepisów § 10 nie stosuje si´ do:

Poz. 597 i 598

9) u˝yte w § 1 w ust. 1, w § 4 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2
w pkt 1 i 3 oraz w § 14 w ust. 4 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Unia Europejska” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„Wspólnota Europejska”.
§ 2. Przepisy rozporzàdzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
stosuje si´ od dnia przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

1) regulacji wprowadzajàcych zakaz
produkcji, o ile nie utrudniajà swobodnego przep∏ywu towarów;

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

2) przepisów, o których mowa w § 2
pkt 5 lit. e tiret trzecie.”;

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wyroby akcyzowe obj´te szczególnym nadzorem
podatkowym;
————————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122,
Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

2) zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do poszczególnych
wyrobów podlegajàcych temu nadzorowi oraz
przy oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy;
3) sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie urzàdzania gier w kasynach
gry oraz na automatach i na automatach o niskich
wygranych;
4) sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do poszczególnych biokomponentów;
5) tryb dokonywania i zakres zg∏oszeƒ zwiàzanych
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci podlegajàcej szczególnemu nadzorowi podatkowemu;
6) szczegó∏owy zakres i tryb nak∏adania zabezpieczeƒ urz´dowych oraz rodzaje i formy tych zabezpieczeƒ;
7) szczegó∏owy zakres przygotowywania oraz oznaczania pomieszczeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ;

