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Wprowadzenie

§ Swobodny przepływ towarów w ramach jednolitego rynku jest jedną z głównych sił 
napędowych konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w UE. Wspólnotowe 
prawodawstwo techniczne, zapewniające swobodny przepływ towarów, przyczynia się 
nie tylko do stworzenia równiejszych reguł gry dla wszystkich podmiotów 
gospodarczych, ale również do wyższego poziomu bezpieczeństwa produktów i 
ochrony konsumenta.

§ Podczas wprowadzania w życie wspomnianego prawodawstwa technicznego pojawiły 
się jednak pewne przeszkody. Największą z nich było ryzyko zakłócenia konkurencji 
ze względu na różne w poszczególnych państwach członkowskich praktyki w zakresie 
wyznaczania organów oceny zgodności, zróżnicowanie struktur nadzoru rynku 
krajowego oraz brak zaufania do oznakowania zgodności CE, jak i brak jego 
zrozumienia.

§ Środki legislacyjne zawarte w dotyczącym rynku wewnętrznego pakiecie dla towarów 
zaproponowanym przez Komisję mają zatem na celu zapewnienie wspólnych ram 
prawnych na rzecz poprawy istniejących struktur nadzoru oraz ustanowienie 
ujednoliconych ram odniesienia na potrzeby opracowania przyszłego prawodawstwa 
odnoszącego się do konkretnych produktów.

§ Dwa wnioski1 spośród trzech środków legislacyjnych zaproponowanych w ramach 
pakietu dla towarów dotyczą zharmonizowanego obszaru towarów, zapewniając te 
same minimalne wymogi dla produktów we wszystkich państwach członkowskich i 
obejmują blisko 75% wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Jeden wniosek2

dotyczy niezharmonizowanego obszaru towarów, obejmującego mniej więcej 25% 
wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. 

§ W kwestii „zharmonizowanego obszaru” Komisja wybrała rozwiązanie rozdzielenia 
wniosku na dwa odrębne teksty legislacyjne: 

1. rozporządzenie ustanawiające ogólne ramy, będące uzupełnieniem istniejącego 
prawodawstwa w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego;

2. decyzję ustanawiającą wspólne elementy dla przyszłych planowanych aktów 
prawnych w zharmonizowanym obszarze towarów, wraz z wytycznymi 
dotyczącymi wprowadzania ich w życie. 

§ Przedmiotem niniejszego dokumentu roboczego jest wniosek dotyczący decyzji w 
sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, łączący 

  
1 COM (2007) 53 wersja ostateczna: wniosek dotyczący decyzji w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu oraz COM(2007) 37 wersja ostateczna: wniosek dotyczący rozporządzenia 
ustalającego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu. 
2 COM (2007) 36 wersja ostateczna: wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego procedury dotyczące 
stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do 
obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego decyzję 3052/95/WE.
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zharmonizowane instrumenty prawne, które można wykorzystać niezależnie od 
stosowanej techniki legislacyjnej (tzw. „stare” i „nowe” podejście do legislacji).

§ „Stare” vs „nowe” podejście: w zharmonizowanym obszarze możliwe jest stosowanie 
dwóch technik legislacyjnych: 1.) „nowego” podejścia1, w którym wspólnotowa 
legislacja ogranicza się do zdefiniowania zasadniczych wymogów dotyczących takich 
kwestii jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona konsumenta i ochrona środowiska.
Specyfikacje techniczne, w formie określonych standardów, umożliwiają produktom 
spełnienie potrzebnych zasadniczych wymogów; oraz 2.) „starego” podejścia, w 
którym wspólnotowe prawodawstwo ustanawia wszystkie szczegółowe wymogi 
techniczne. 

§ Nowe podejście cieszy się szerokim poparciem jako dobry przykład lżejszej i bardziej 
elastycznej techniki legislacyjnej, która poprzez przyjęcie zaledwie 25 dyrektyw 
doprowadziła do swobody wprowadzania do obrotu blisko 60% produktów w UE. 
Gwoli porównania – stare podejście obejmowało około 600 dyrektyw i dotyczyło 
mniej więcej 10% produktów będących w obrocie w UE.

Tematy do dyskusji

Sprawozdawczyni chciałaby poruszyć kilka kwestii wstępnych, które wymagają 
szczegółowego rozważenia:

Wybór legislacyjnego instrumentu

Kluczową sprawą jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy wniosek dotyczący decyzji jest 
rzeczywiście odpowiednim instrumentem legislacyjnym do zapewnienia spójności 
przyszłemu prawodawstwu sektorowemu w tym zharmonizowanym obszarze. 
Sprawozdawczyni chciałaby zastanowić się nad tym, czy w rozporządzeniu należy ująć jak 
największą liczbę przepisów, czy zapewnić ich wprowadzenie w życie i egzekwowanie na jak 
najwcześniejszym etapie.

Spójność z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia

Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji musi być ściśle powiązany z 
projektem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustalającego 
wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu (COM(2007)0037). Sprawozdawczyni będzie 
zobowiązana do ocenienia, czy nie pojawiły się zbieżności lub nieścisłości w terminologii i 
definicjach w obu wspomnianych tekstach.

Poziom ochrony interesów publicznych (art. 2)

Wniosek dotyczący decyzji proponuje oparcie przyszłego prawodawstwa w 
zharmonizowanym obszarze na „nowym” podejściu i tylko w przypadkach, w których 

  
1 Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1985 r. dotycząca nowego podejścia do technicznej harmonizacji i standaryzacji. 
W oparciu o nowe podejście przyjęto do tej pory 25 dyrektyw. 



DT\664264PL.doc PE 388.498v01-004/5DT\664264PL.doc

PL

„nowe” podejście (określające w prawodawstwie tylko zasadnicze wymogi) okaże się 
niemożliwe lub „niewłaściwe” do zastosowania, możliwe będzie zastosowanie „starego” 
podejścia legislacyjnego (określającego w prawodawstwie szczegółowe specyfikacje). 

Sprawozdawczyni uważa, że należy bliżej przyjrzeć się konsekwencjom, jakie proponowane 
akty prawne będą miały dla demokratycznej kontroli. Dlatego też konieczne jest dalsze 
rozważenie wstępnych warunków decydujących o wyborze „nowego” lub „starego” 
podejścia, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowania w praktyce sformułowań „niemożliwe” 
lub „niewłaściwe”.

Obowiązki podmiotów gospodarczych (rozdział 2)

Jedną z najważniejszych kwestii we wniosku dotyczącym decyzji są prawne zobowiązania i 
odpowiedzialność podmiotów gospodarczych – niezależnie od tego, czy są to producenci, 
upoważnieni przedstawiciele, importerzy czy dystrybutorzy – spoczywające na nich z racji 
wprowadzenia produktów do obrotu, a także przysługujące im prawo dostępu do rynku. W 
tym kontekście niezbędne jest poszanowanie w prawodawstwie podstawowej zasady rynku 
wewnętrznego – zasady niedyskryminacji podmiotów gospodarczych – oraz jej pełne 
wprowadzenie w życie przez państwa członkowskie.

Prawodawstwo nakładające obowiązki prawne na podmioty gospodarcze musi też 
zagwarantować spójność z zasadami proporcjonalności, tj. należy zapewnić proporcjonalność 
administracyjnego obciążenia nakładanego na podmioty gospodarcze do zamierzonych celów.

Rola oznakowania CE (art. 17)

Poprzez umieszczenie oznakowania CE na produkcie producent poświadcza zgodność 
produktu z zasadniczymi wymogami określonymi w mających zastosowanie dyrektywach 
charakteryzujących się „nowym” podejściem. Produkt opatrzony oznakowaniem CE podlega 
swobodnemu obrotowi w ramach jednolitego rynku. Niedawno prowadzone badania 
wykazały, że znaczna część konsumentów, a zwłaszcza słabiej wykształconych 
konsumentów, ma blade pojęcie o roli i znaczeniu oznakowania CE umieszczonego na 
kupowanych produktach1: może ono być postrzegane jako oznaczenie pochodzenia produktu 
lub jako dowód, że produkt został przetestowany i zatwierdzony przez jakiegoś rodzaju 
krajowy organ nadzoru. Co więcej, oznakowanie CE było wielokrotnie krytykowane za brak 
wiarygodności, ponieważ produkty opatrzone oznakowaniem CE nie zawsze spełniały 
wymogi prawne.

Sprawozdawczyni będzie musiała rozważyć, czy omawiany wniosek dotyczący decyzji jest 
najodpowiedniejszym instrumentem legislacyjnym gwarantującym upowszechnienie wiedzy 
na temat oznakowania CE. Należy też zastanowić się, czy istnieje potrzeba wzmocnienia 
zaufania wobec oznakowania CE i jego wiarygodności. 

Notyfikowanie organów oceny zgodności (rozdział 4)

  
1 “CE – A study of consumers and retailers knowledge of the CE mark”, Szwedzki Instytut Badań Handlu, 2004 
r.
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Należy szczegółowo rozważyć definicję i rolę organów oceny zgodności oraz ocenić je w 
kontekście wniosku dotyczącego rozporządzenia. 

Organy notyfikujące (art. 19)

Należy wyjaśnić, czy władza notyfikująca, określona w art. 19, powinna być niezależnym 
organem administracyjnym, czy też rzeczywiście wchodzić w skład właściwego ministerstwa, 
ponieważ istnieje ryzyko mnożenia administracyjnych instancji ze szkodą dla stron 
uczestniczących w procedurze notyfikacji, zwłaszcza dla MŚP.

Wymogi dotyczące jednostek notyfikowanych (art. 22)

Wymogi odnoszące się do organu oceny zgodności zostały szczegółowo opisane w art. 22, 
ust. 2-11. Należy poddać analizie spójność tak dużej ilości szczegółowych wymogów, jak i 
zastosowanie zasady przejrzystości. 

Procedury bezpieczeństwa Wspólnoty (art. 36-37)

Ta część tekstu omawia ocenę ryzyka i ewentualne działania w sytuacji legalnie 
wprowadzonych do obrotu produktów, które mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla 
zdrowia i bezpieczeństwa osób lub z punktu widzenia ochrony interesów publicznych. 
Konieczne jest dysponowanie zarówno wspólnotowymi, jak i krajowymi procedurami 
bezpieczeństwa, aby zagwarantować najwyższy poziom ochrony konsumentom i 
obywatelom. Państw członkowskie nie powinny mieć możliwości nadużywania tego typu 
procedur do tworzenia niepotrzebnych przeszkód rynkowych, stojących w sprzeczności z 
zasadami rynku wewnętrznego.


