
W skrócie
Posiedzenia plenarne – 14/01/2016

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Jana Valant, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PL
(or. EN)

PE 573.904
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Środki harmonizacji rynku wewnętrznego
W 2014 r. Komisja zaproponowała przegląd trzech dyrektyw, a mianowicie dyrektywy w sprawie
środków ochrony indywidualnej, dyrektywy w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe i
dyrektywy w sprawie urządzeń kolei linowych, w celu ich uproszczenia i zaktualizowania z zamiarem
wyeliminowania szeregu problemów wdrożeniowych, które wystąpiły w przeszłości, a także w celu
dostosowania ich do nowych ram prawnych. Wnioski Komisji przewidują zastąpienie wszystkich
trzech dyrektyw, które dotyczą Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego państwa
członkowskie UE, Islandię, Lichtenstein i Norwegię), rozporządzeniami.

Co łączy wnioski ustawodawcze?
Za wszystkie trzy wnioski odpowiedzialna jest Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
(IMCO). Wnioski te połączono w jeden pakiet celem poddania go pod dyskusję w ramach nieformalnych
rozmów trójstronnych między Komisją, Radą i Parlamentem. Celem tych trzech nowych wniosków
ustawodawczych, z których każdy ma postać rozporządzenia, jest uproszczenie i zaktualizowanie istniejących
dyrektyw oraz uspójnienie ich z nowymi ramami prawnymi, zwłaszcza z decyzją WE nr 768/2008 w sprawie
wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, w której ustanowiono także przepisy
dotyczące oznakowania CE. Ponadto wszystkie przedmiotowe wnioski uwzględniają przepisy rozporządzenia
(UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej, określającego horyzontalne ramy prawne dotyczące
europejskiej normalizacji. Są one również spójne z opublikowanym w 2013 r. wnioskiem dotyczącym
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów, którego celem jest uproszczenie
unijnych ram nadzoru rynku oraz usprawnienie ich funkcjonowania z korzyścią dla organów nadzoru rynku i
podmiotów gospodarczych. W omawianych wnioskach obowiązki wszystkich podmiotów gospodarczych
(producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów), których dotyczą przedmiotowe
przepisy, sformułowano w zgodzie z nowymi ramami prawnymi, uwzględniając typowe przepisy unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego odnoszącego się do produktów. Zmiana instrumentu prawnego polegająca
na zastąpieniu dyrektywy rozporządzeniem powinna pozwolić uniknąć we wszystkich trzech przypadkach
ryzyka nadmiernie rygorystycznego wdrożenia przepisów (tzn. transpozycji unijnego ustawodawstwa w sposób
wykraczający poza to, co jest niezbędne). Dzięki temu zainteresowani producenci będą mogli bezpośrednio
zapoznać się z tekstem przepisów, bez konieczności analizowania 28 osobnych aktów prawnych wdrażających
te przepisy w poszczególnych państwach. Powinno to ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw
wprowadzających produkty przemysłowe na rynek UE, zapewniając jednocześnie wysoki poziom
bezpieczeństwa konsumentów. Nowe rozporządzenia powinny zacząć obowiązywać dwa lata po ich wejściu w
życie, z wyjątkiem niektórych artykułów dotyczących w szczególności notyfikacji upoważnionych jednostek
oceniających, które wykonywać będą zadania z zakresu oceny podmiotów trzecich, oraz koordynacji jednostek
notyfikowanych, które zaczną obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od wejścia rozporządzeń w życie.
Ponieważ komisja IMCO przyjęła w głosowaniu w dniu 10 listopada 2015 r. porozumienia
międzyinstytucjonalne osiągnięte we wrześniu podczas rozmów trójstronnych w sprawie wszystkich trzech
projektów, wnioski te zostaną planowo poddane pod głosowanie w trakcie styczniowej sesji plenarnej.

Nowe ramy prawne przyjęto w 2008 r. w celu usprawnienia funkcjonowania wewnętrznego rynku towarów oraz
wprowadzenia bardziej rygorystycznych warunków regulujących wprowadzanie szerokiej gamy produktów na
rynek UE. Ramy te udostępniają pakiet środków do wykorzystania w przepisach dotyczących produktów, a także
doprecyzowują stosowanie oznakowań CE („Conformité européenne”). Oznakowanie CE umieszcza się na licznych
produktach znajdujących się w obrocie na poszerzonym jednolitym rynku na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Producenci, opatrując swoje produkty oznaczeniem CE, poświadczają ich zgodność z odnośnymi
unijnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa. Oznaczenie to nie wskazuje jednak na pochodzenie produktu.
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Środki ochrony indywidualnej
W 2010 r. wartość europejskiego rynku środków ochrony indywidualnej – który obejmuje produkty takie jak
kaski ochronne, nauszniki przeciwhałasowe, buty robocze, kamizelki ratunkowe i okulary przeciwsłoneczne –
szacowano na 10 mld EUR. Proponowane rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej
powinno zastąpić dotychczasową dyrektywę 89/686/EWG. Określono w nim wymogi dotyczące budowy i
produkcji środków ochrony indywidualnej, aby zapewnić ochronę zdrowia użytkowników i ich
bezpieczeństwo oraz swobodny przepływ tych towarów na unijnym rynku. Poszerzono zakres nowego
wniosku: obecnie uwzględniono w nim środki ochrony indywidualnej do użytku prywatnego zapewniające
ochronę przed wysoką temperaturą (np. rękawice kuchenne), wyłączono z niego natomiast środki ochrony
indywidualnej zapewniające ochronę głowy, twarzy i oczu użytkowników dwu- i trzykołowych pojazdów
silnikowych, które uregulowano w stosownym regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. W
przedmiotowym wniosku uproszczono również definicje kategorii środków ochrony indywidualnej.
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) opublikowało w 2014 r. swoją wstępną ocenę przygotowanej
przez Komisję oceny skutków. Projekt sprawozdania komisji IMCO (sprawozdawczyni: Vicky Ford, ECR,
Zjednoczone Królestwo) zaprezentowano w styczniu 2015 r. Zaproponowano w nim zaliczenie sprzętu
zapewniającego ochronę przed niedoborem tlenu (np. sprzętu nurkowego), substancjami chemicznymi i
czynnikami biologicznymi do środków ochrony indywidualnej kategorii III. Przewidziano w nim również
jednoznaczne wyłączenie z zakresu stosowania rozporządzenia wyrobów rzemieślniczych. Sprawozdanie
komisji IMCO, w tym złożone poprawki, przyjęto w kwietniu 2015 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES) przyjął swoją opinię w sprawie przedmiotowego wniosku w 2014 r., z zadowoleniem
przyjmując większość proponowanych zmian takich jak wybór rozporządzenia jako instrumentu prawnego
oraz doprecyzowanie odpowiedzialności wszystkich podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego i
publicznego zaangażowanych w postępowanie mające na celu weryfikację zgodności środków ochrony
indywidualnej z odnośnymi wymogami. We wrześniu 2015 r. ostateczny kompromisowy tekst
proponowanego rozporządzenia uzgodniono w ramach rozmów trójstronnych.

Urządzenia spalające paliwa gazowe
Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe, którego dotyczy wniosek, ma w zamierzeniu
zastąpić dyrektywę 2009/142/WE, która obejmuje szeroki wachlarz produktów konsumenckich – urządzenia
używane do gotowania i chłodzenia, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia używane do ogrzewania
powierzchni, przygotowania gorącej wody, oświetlenia i prania. Jego zakres odpowiada zakresowi dyrektywy
2009/142/WE i obejmuje urządzenia i osprzęt (urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące lub
urządzenia regulacyjne i ich podzespoły, wbudowane w urządzenia spalające paliwa gazowe). We wniosku
utrzymano wyłączenie urządzeń specjalnie zaprojektowanych do stosowania w procesach przemysłowych.
EPRS sformułowało w 2014 r. wstępną ocenę przygotowanej przez Komisję oceny skutków. Sprawozdanie
komisji IMCO (sprawozdawczyni: Catherine Stihler, S&D, Zjednoczone Królestwo) przyjęto w kwietniu 2015 r.
Zaproponowano w nim m.in., by rozporządzenie bardziej szczegółowo regulowało stosowane w
gospodarstwach domowych i poza nimi urządzenia spalające paliwa gazowe przeznaczone do szczególnych
zastosowań oraz osprzęt, a także wskazano, że osprzęt powinien również być opatrzony oznakowaniem CE.
EKES przyjął swoją opinię w sprawie wniosku w 2014 r., z zadowoleniem przyjmując wybór rozporządzenia
jako instrumentu prawnego. Ostateczny tekst będących wynikiem kompromisu uzgodniono w ramach
rozmów trójstronnych we wrześniu 2015 r.

Urządzenia kolei linowych
W Zachodniej Europie i w rejonie Alp istnieje obecnie około 17 500 urządzeń kolei linowych, a branża
narciarska wciąż pozostaje głównym odbiorcą technologii kolei linowych, a tuż za nią sektor transportu
miejskiego. Zaliczają się do nich takie kategorie urządzeń jak wózki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi
orczykowe i kolejki linowe terenowe. Proponowane rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych
powinno zastąpić dotychczasową dyrektywę 2000/9/WE. Zgodnie z nowym wnioskiem, aby dane urządzenie
można było zaklasyfikować jako urządzenie kolei linowych, musi spełniać dwa warunki: posiadać napęd
linowy i być przystosowane do przewozu pasażerów. Zakres proponowanego rozporządzenia w dużym
stopniu pokrywa się z zakresem istniejącej dyrektywy obejmującej instalacje kolei linowych, ich podzespoły,
elementy systemu bezpieczeństwa i infrastrukturę. Doprecyzowano w nim jednak, że z zakresu
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rozporządzenia wyłączone są: dźwigi w rozumieniu dyrektywy 95/16/WE dotyczącej dźwigów, tramwaje o
tradycyjnej konstrukcji o napędzie linowym, urządzenia kolei linowych przeznaczone do zastosowań
rolniczych oraz do obsługi schronisk górskich i nieprzeznaczone do powszechnego przewozu osób oraz
urządzenia stacjonarne lub przenośne przeznaczone do użytku w wesołych miasteczkach lub parkach
rozrywki, które zaprojektowano wyłącznie w celach rekreacyjnych. We wniosku wprowadzono również
wymóg opatrywania oznakowaniem CE podzespołów zgodnie z dotychczasowym systemem stosowanym w
stosunku do elementów systemu bezpieczeństwa.
W 2014 r. EPRS opublikowało swoją wstępną ocenę przygotowanej przez Komisję oceny skutków dołączonej
do wniosku. Do projektu sprawozdania z 2014 r. w sprawie nowego wniosku (sprawozdawca: Antonio López-
Istúriz White, EPP, Hiszpania) wniesiono kilka poprawek, aby zwiększyć spójność z tekstem nowych ram
prawnych. Sprawozdanie komisji IMCO przyjęto w marcu 2015 r. EKES przyjął swoją opinię w 2014 r., w
której poparł decyzję o wprowadzeniu rozporządzenia, lecz zwrócił także uwagę na pewne niedociągnięcia.
We wrześniu 2015 r. ostateczny kompromisowy tekst proponowanego rozporządzenia uzgodniono w ramach
rozmów trójstronnych.

Dodatkowe informacje na temat wniosku
ustawodawczego w sprawie urządzeń kolei linowych
można znaleźć w notatce informacyjnej EPRS
dotyczącej opracowywanego ustawodawstwa
PE 573.895.
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