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Kontekst wniosku

Utworzenie rynku wewnętrznego towarów stanowi jeden z celów Wspólnoty Europejskiej. Rynek 
wewnętrzny to obszar bez granic (wewnętrznych), na którym gwarantuje się wolny przepływ 
towarów, osób, usług i kapitału zgodnie z postanowieniami traktatu WE.

Celem niniejszego wniosku Komisji Europejskiej jest stworzenie jednolitych ram dla istniejącej 
infrastruktury służącej akredytacji, kontroli organów oceny zgodności i monitorowaniu rynku w celu 
kontrolowania produktów i podmiotów gospodarczych.

Głównym zamysłem wniosku jest zagwarantowanie swobodnego przepływu towarów na obszarze 
objętym harmonizacją. W rezultacie Komisja spodziewa się zmniejszenia liczby rozbieżności 
pomiędzy środkami krajowymi w odniesieniu do produktów znajdujących się na rynku oraz silniejszej 
akceptacji sprawozdań z kontroli oraz certyfikacji lub certyfikatów kontrolnych, jak też większego do 
nich zaufania.

Komisja postanowiła dokonać podziału swoich wniosków na rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia akredytacji i nadzoru rynkowego oraz decyzję, która określa strukturę przyszłych aktów 
prawnych.  Rozporządzenie stanowi strukturę nadrzędną, która zmienia i uzupełnia wszystkie 
istniejące przepisy dotyczące akredytacji i nadzoru rynkowego. Rozporządzenie nie zmienia 
obowiązujących przepisów unijnych.  Decyzja zawiera wytyczne dotyczące ustaw, które zostaną 
przyjęte w przyszłości.

Faworyzowane przez Komisję oznakowanie CE również znajduje się w decyzji, która nawet zawiera 
jego jednorodną definicję. We wniosku w sprawie rozporządzenia Komisja stwierdza jednak również, 
że wniosek musi mieć (między innymi) na celu odpowiednie zagwarantowanie zaufania zwłaszcza do 
systemu oznakowania CE.

Specyficzne problemy związane z wnioskiem w sprawie rozporządzenia

Zasadniczo należy z zadowoleniem przyjąć zamiar Komisji polegający na dążeniu do wprowadzenia 
zmian do ram prawnych nowej koncepcji lepszego stanowienia i egzekwowania prawa oraz do 
jaśniejszego sformułowania przepisów. Zwłaszcza obowiązywanie definicji we wszystkich 
wytycznych powinno się przyczynić do lepszego zrozumienia i wyższego stopnia spójności w zakresie 
stosowania.

Zagwarantowanie wysokiego stopnia ochrony konsumentów
Wnioski Komisji dowodzą, że wolny przepływ towarów ma dla niej decydujące znaczenie, chociaż 
stanowi on tylko jeden z filarów rynku wewnętrznego, a do wzrostu gospodarczego i poprawy 
konkurencyjności przyczynia się tylko wówczas, gdy konsumenci mają niezbędną dozę zaufania (do 
produktów). Usunięcie barier dla podmiotów gospodarczych i stworzenie ram gospodarczych 
korzystnych dla przedsiębiorstw zawsze musi odzwierciedlać wysoki stopień ochrony konsumentów, a 
wprowadzenie lub utrzymanie wysokich standardów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów oraz ochrona środowiska muszą stanowić najważniejsze elementy wszelkich działań 
politycznych UE. Cotygodniowe publikacje RAPEX wciąż jeszcze ukazują inny obraz, ponieważ 
pomimo prawnego obowiązku (zawartego w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów [2001/95/WE]) wprowadzania do obrotu wyłącznie bezpiecznych produktów, w całej 
Europie co jakiś czas pojawiają się produkty niebezpieczne.

Samo stanowienie prawa to wobec tego za mało i należy opracować – a przede wszystkim stosować –
niezbędne instrumenty egzekwowania prawa.
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Zakres dyrektywy
Obecny wniosek Komisji przewiduje, że niektóre dziedziny polityki są lub powinny zostać wyłączone 
z zakresu stosowania nowej koncepcji (np. żywność, artykuły pierwszej potrzeby mające kontakt z 
żywnością, pasze). Poza problemami natury prawnej, z jakimi wiązałoby się rozszerzenie jej 
stosowania na te (i ewentualnie inne) dziedziny polityki, należy również wspomnieć o aspekcie 
ochrony konsumentów, ponieważ w delikatnych dziedzinach i takich, które mają wpływ na zdrowie, 
utrzymanie bądź zagwarantowanie wysokiego stopnia ochrony konsumentów wyłącznie przy pomocy 
norm technicznych jest niezwykle trudne (należy w tym miejscu przywołać bardzo skomplikowany 
system dyrektywy w sprawie kosmetyków, który porządkuje regulację substancji mających wpływ na 
zdrowie).

We wniosku Komisji, w zakresie stosowania rozporządzenia, nie przewiduje się usług.

Akredytacja i ocena zgodności
Kwestia akredytacji nie jest dotychczas uregulowana na szczeblu Wspólnoty, chociaż stosuje się ją we 
wszystkich państwach członkowskich. Doprowadziło to do powstania w państwach członkowskich 
różnych (i nieprzystających do siebie) systemów i wymagań w zakresie akredytacji. Wniosek w 
sprawie rozporządzenia zawiera projekt kompleksowych ram w zakresie akredytacji oraz określa na 
szczeblu Wspólnoty zasady jej działania i organizacji.

Przewiduje się pozostawienie akredytacji w zakresie odpowiedzialności państwa, a także wykluczenie 
konkurencji między organami akredytacyjnymi. Poza nielicznymi wyjątkami proponuje się również, 
aby organy oceny zgodności (w przypadku akredytacji) zwracały się do odpowiedniego krajowego 
organu akredytacyjnego.

Jednemu ważnemu aspektowi poświęca się we wniosku zbyt mało uwagi: Co się stanie w przypadku, 
gdy krajowe organy akredytacyjne nie będą w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków lub będą to 
czynić w stopniu niezadowalającym? Obecnie przewiduje się jedynie, że odpowiedzialność za 
korygowanie uchybień i braków powinna spoczywać wyłącznie na państwach członkowskich.

Rola europejskiej współpracy na rzecz akredytacji (European co-operation for Accreditation (EA))
W związku z przyszłą rolą EA, o której mowa we wniosku w sprawie rozporządzenia, potrzebne są o 
wiele dokładniejsze wyjaśnienia, ponieważ z jednej strony przewiduje się, że Komisja przekaże EA
obszerne kompetencje (sięgające tak daleko, że EA jako prywatna organizacja może kierować do 
państw członkowskich daleko idące zalecenia), ale z drugiej strony wydaje się, że uprawnienia i środki 
kontroli posiadane przez Komisję (i państwa członkowskie) w stosunku do EA nie są w 
wystarczającym stopniu zdefiniowane. Wyjaśnienia konieczne są również w odniesieniu do 
finansowania przyszłej działalności EA.

Nadzór rynkowy i organy celne
W ubiegłych latach zaobserwowano, że właściwe organy (odpowiedzialne za nadzór rynkowy lub 
monitorowanie rynku) w państwach członkowskich bez przerwy zmniejszały liczbę zatrudnionych 
pracowników. Doprowadziło to do tego, że już od dłuższego czasu nadzór rynkowy ma charakter 
bardziej reaktywny niż prewencyjny. Propozycje Komisji zawarte w tym rozporządzeniu utrudniłyby 
jeszcze bardziej monitorowanie rynku.

Komisja nie jest obecnie w stanie skutecznie sprawdzić, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie 
wywiązują się z obowiązku prowadzenia nadzoru rynkowego, a wniosek w sprawie rozporządzenia 
również nie zawiera propozycji nowych lub lepszych mechanizmów czy też instrumentów 
sprawowania kontroli. Dopóki państwa członkowskie nie ujednolicą i nie skonkretyzują rodzaju i 
zakresu nadzoru rynkowego, a także rodzaju i wymiaru sankcji w całej UE, trudno będzie ustalić lub 
zagwarantować jednolity poziom jakości w zakresie bezpieczeństwa produktów na rynku 
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wewnętrznym.

Zakres odpowiedzialności organów krajowych
We wniosku skodyfikowane zostałyby obszerne uprawnienia państw członkowskich, z których 
mogłyby one korzystać za pośrednictwem krajowych organów akredytacyjnych, organów nadzoru 
rynkowego i służb celnych. Sposób korzystania z tych uprawnień miałby duży wpływ nie tylko na 
konsumentów, ale również na pojedyncze podmioty gospodarcze. We wniosku porusza się kwestię 
dostępnych środków odwoławczych w przypadku niewłaściwego skorzystania z uprawnień lub 
nieskorzystania z nich w ogóle, ale dzieje się to jedynie w sposób fragmentaryczny i bez wyjaśnienia, 
jakiego rodzaju środki odwoławcze powinny mieć zastosowanie.

Środki oceny ryzyka 
W celu poprawy bezpieczeństwa produktów na rynku wewnętrznym z myślą o konsumentach 
niezbędne jest zwiększenie możliwości oceny ryzyka.

Na szczeblu wspólnotowym można już znaleźć pozytywne przykłady stwarzania możliwości wspólnej 
oceny ryzyka i korzystania z nich. Tego rodzaju wysiłki podejmuje się obecnie np. w zakresie
bezpieczeństwa żywności (EFSA) oraz bezpieczeństwa na morzu (EMSA) i w lotnictwie (EASA).


