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Lepsza ochrona konsumentów 
Bezpieczeństwo produktów to warunek konieczny do swobodnego przepływu towarów w Unii 
Europejskiej (UE). Jest ono niezbędne do zapewnienia ochrony konsumentów i jest zapisane w 
przepisach europejskich, aby zapobiegać obrotowi produktami niebezpiecznymi. 

W centrum zaufania konsumentów: bezpieczeństwo produktów 
Zapobieganie docieraniu produktów niebezpiecznych do konsumentów i zapewnianie ochrony tych ostatnich 
to podstawy zaufania konsumentów. Cele te są zapisane w regulacjach europejskich, dotyczących zarówno 
produktów spożywczych (do których odnoszą się odrębne przepisy), jak i innych, sektorowych (np. 
kosmetyki) czy ogólnych. 

Bezpieczeństwo danego produktu wynika z jego właściwości (np. łatwopalny), „normalnego” wykorzystania, 
ale  zależy także od użytkowników (zwłaszcza należących do słabszych grup społecznych). Bezpieczeństwo 
zależy przede wszystkim od producentów, którzy mają obowiązek produkować towary bezpieczne i mają za 
zadanieuwzględnianie tego obowiązku już na początkowych etapach. Producent umieszcza oznakowanie CE 
(„Conformité européenne”) na swoim wyrobie, co zakłada, że ten ostatni jest bezpieczny i zgodny a 
przepisami obowiązującymi w UE. Konsumentom należy dostarczyć stosownych informacji, aby mogli oni 
zrozumieć potencjalne ryzyko związane z wykorzystywaniem danego produktu.  

Podczas wprowadzania jakiegoś produktu na rynek właściwe organy krajowe (organy nadzoru nad rynkiem i 
służby celne) czuwają nad tym, aby ewentualne produkty niebezpieczne nie dotarły do konsumentów, 
podejmując odpowiednie środki albo w momencie ich wprowadzania do obrotu (np. podczas importu), albo 
w każdej innej chwili, dzieląc się informacjami z Komisją Europejską i 28 państwami członkowskimi UE (oraz z 
Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) za pośrednictwem europejskiego systemu szybkiego informowania 
RAPEX, działającego od 2003 r. W 2013 r. RAPEX wydał 2364 ostrzeżeń dotyczących głównie odzieży (25%), 
zabawek (25%), sprzętu elektrycznego (9%), pojazdów samochodowych (7%) i kosmetyków (4%). W 2013 r. 
64% ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych dotyczyło Chin. 

Mozaika przepisów i przepisów wykonawczych 
Przepisy sektorowe (dla poszczególnych produktów lub rodzajów ryzyka) są albo szczegółowe i określają 
sposoby przeprowadzania specjalnych testów (np. w odniesieniu do pojazdów), albo ukierunkowane na 
zasadnicze warunki bezpieczeństwa, których szczegóły są określone w zharmonizowanych normach („nowe 
podejście”, np. w przypadku zabawek). W przypadku braku przepisów sektorowych oraz jako ich 
uzupełnienie zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów. Obowiązujące ramy 
prawne wynikają z wielu źródeł i w efekcie są rozproszone i złożone. Również nadzór nad rynkiem wynika z 
rozproszonych i złożonych ram prawnych. 

Do obowiązków podmiotów gospodarczych (zwłaszcza producentów) należy sprawdzenie zgodności ich 
produktów z tymi warunkami, co stanowi dla nich koszt. Podmioty gospodarcze, które nie przestrzegają tych 
przepisów, oszczędzają na takich kosztach, co z kolei stanowi nienależną korzyść gospodarczą. Z tego tytułu 
zwiększenie bezpieczeństwa produktów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami ma również wpływ 
na równe warunki konkurencyjności wśród przedsiębiorstw.  

Jeśli chodzi o przepisy wynikające z dyrektyw, które są transponowane do prawa 28 państw członkowskich, 
nie można wykluczyć ryzyka rozbieżności czy nawet braku spójności, zwłaszcza w odniesieniu do oceny 
bezpieczeństwa lub identyfikowalności. Z drugiej strony konieczna jest współpraca organów 
zaangażowanych w nadzór nad rynkiem (przede wszystkim organów nadzoru nad rynkiem, ale także służb 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:pl:PDF
http://epthinktank.eu/2013/05/11/market-surveillance-and-product-safety/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/downloads/ce_leaflet_economic_operators_pl.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_pl.htm
http://www.prosafe.org/read_write/file/BOOK/2%20-%20The%20EC%20Legislative%20Bases%20for%20Market%20Surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-311_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110615ATT21455/20110615ATT21455EN.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20130720
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:PL:PDF
http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=PL&docnr=1600&year=2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_pl.pdf
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celnych), zwłaszcza w dziedzinie produktów importowanych (stanowiących coraz większą część produktów 
wprowadzanych do obrotu na rynku wewnętrznym). Tytułem ilustracji – współpraca jest użyteczna, aby 
wykluczyć możliwość wprowadzenia do obrotu produktu, który został odrzucony w jednym punkcie 
wprowadzenia (np. w porcie), a który pomimo to uzyskał dostęp przez inny punkt wprowadzenia.  

Wreszcie rozwój handlu elektronicznego również stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru nad rynkiem, ponieważ może być trudno zlokalizować produkty (nawet jeśli są przechowywane w 
UE) oraz zidentyfikować producentów. Taki rozwój sytuacji wymaga dostosowania nadzoru nad rynkiem. 

Zwiększenie bezpieczeństwa produktów i nadzoru nad rynkiem   
Parlament Europejski w rezolucji z dnia 8 marca 2011 r. zaapelował o zmianę dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów w celu zwłaszcza zapewnienia spójności z innymi przepisami, uzupełnienia luk i 
uwzględnienia towarów sprzedawanych przez internet, a także promowania współpracy międzynarodowej, 
ulepszenia systemu ostrzegania RAPEX i stosowania norm. Konsolidacja ta jest także zapisana w Akcie o 
jednolitym rynku II oraz w Europejskim programie na rzecz konsumentów. 

Pakiet „bezpieczeństwo produktów i nadzór nad rynkiem” zaproponowany przez Komisję 
Pakiet przedstawiony przez Komisję Europejską w lutym 2013 r. ma na celu zapewnienie ochrony 
konsumentów przy jednoczesnym zagwarantowaniu równości podmiotów gospodarczych. Składają się nań 
środki nieustawodawcze krótko- i długoterminowe (20 działań) oraz dwa wnioski w sprawie rozporządzenia, 
jeden dotyczący bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, a drugi nadzoru nad rynkiem produktów.  

Jeśli chodzi o wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów, jego celem jest 
zastąpienie dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) oraz dyrektywy w sprawie 
produktów wyglądających na spożywcze (87/357/EWG) i wprowadzenie ogólnej zasady zalecającej, aby 
wszystkie produkty konsumpcyjne o charakterze niespożywczym były bezpieczne. Traktuje on także o 
identyfikowaniu i identyfikowalności produktów, obejmując wskazywanie miejsca pochodzenia, i 
dostosowuje zawarte w nim przepisy do obowiązujących przepisów sektorowych. Wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie nadzoru nad rynkiem produktów ma na celu uproszczenie obowiązujących ram 
prawnych oraz uczynienie ich bardziej dostępnymi i skuteczniejszymi (zwłaszcza w drodze lepszego 
połączenia systemów informacyjnych, komunikacyjnych i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych). 

Obecnie wnioski dotyczące rozporządzenia są dyskutowane przez Parlament Europejski i Radę, w obrębie 
której pewne aspekty nie zostały jeszcze uzgodnione przez państwa członkowskie. Komisja Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO) przygotowała sprawozdania 
dotyczące tych wniosków, które zostaną przedstawione Parlamentowi na sesji plenarnej w kwietniu. Były 
one także przedmiotem dwóch badań opublikowanych przez Parlament w kwietniu 2014 r: szczegółowej 
oceny analizy wpływu sporządzonej przez Komisję oraz analizy wpływu kluczowej poprawki Parlamentu.  

Parlament Europejski 
Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów 
(sprawozdawczyni Christel Schaldemose, S&D, Dania) zawiera poprawki mające na celu zagwarantowanie 
bezpieczeństwa produktów będących w obrocie. Proponuje się w nim uczynienie z rozporządzenia ogólnej 
„siatki zabezpieczającej”, mającej zastosowanie do wszystkich produktów konsumpcyjnych (uzupełniającej 
istniejące obecnie luki), przywrócenie zasady ostrożności w tekście oraz zapewnienie spójności obowiązków 
nałożonych na podmioty gospodarcze niezależnie od produktów. Proponuje się również zwrócenie większej 
uwagi na włączenie pojęcia bezpieczeństwa już w chwili projektowania produktów oraz szczególnej uwagi na 
konsumentów ze słabszych grup społecznych (zwłaszcza dzieci), a także zapewnienie identyfikowalności. 
Proponuje się dodatkową dobrowolną etykietę „EU Safety tested” wskazującą, że zgodność została 
sprawdzona przez podmiot trzeci w stosunku do producenta, akredytowany i uznany za pewny. 

W sprawozdaniu na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie nadzoru nad rynkiem produktów 
(sprawozdawczyni Sirpa Pietikäinen, PPE, Finlandia) proponuje się zaostrzenie przepisów wniosku poprzez 
zapewnienie bezpieczeństwa i równych warunków dla wszystkich podmiotów na rynku w drodze ściślejszej 
współpracy organów nadzorczych państw członkowskich, a także poprzez zasugerowanie proporcjonalnych i 
odstraszających sankcji, aby podmioty nie osiągały korzyści z nieprzestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i zgodności. Proponuje się także wpisanie podmiotów gospodarczych, które wielokrotnie 
umyślnie naruszyły europejskie przepisy bezpieczeństwa produktów, na publiczną czarną listę. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_pl.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/projects/docs/report_task_2-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/projects/docs/final_report_the_future_of_market_surveillance.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0076+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_pl.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_pl.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_pl.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/psmsp/docs/psmsp-communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/psmsp/docs/psmsp-communication-actions_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0049%28COD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0048(COD)&l=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1396865163293&uri=CELEX:01987L0357-19870629
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130513/LDM_BRI(2013)130513_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/imco/subject-files.html?id=20130520CDT66276
http://epthinktank.eu/2014/04/10/product-safety-and-market-surveillance-package/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0049(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0355+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0048(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0346+0+DOC+XML+V0//PL
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