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Poprawka 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona 
środowiska i bezpieczeństwo publiczne.
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów i dla stworzenia 
warunków sprzyjających uczciwej 
konkurencji na unijnym rynku towarów.
Konieczne są zatem przepisy dotyczące 
nadzoru rynku i kontroli produktów 
z państw trzecich wprowadzanych na rynek 
unijny.

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona 
środowiska, prawa własności 
intelektualnej i bezpieczeństwo publiczne.
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów i dla stworzenia 
warunków sprzyjających uczciwej 
konkurencji na unijnym rynku towarów.
Konieczne są zatem przepisy dotyczące 
nadzoru rynku i kontroli produktów 
z państw trzecich wprowadzanych na rynek 
unijny.

Or. de

Poprawka 67
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
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zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona 
środowiska i bezpieczeństwo publiczne. 
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów i dla stworzenia 
warunków sprzyjających uczciwej 
konkurencji na unijnym rynku towarów. 
Konieczne są zatem przepisy dotyczące 
nadzoru rynku i kontroli produktów z 
państw trzecich wprowadzanych na rynek 
unijny.

zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
uczciwe praktyki handlowe, ochrona 
konsumentów, ochrona środowiska, 
ochrona własności intelektualnej i 
bezpieczeństwo publiczne. Zdecydowane 
egzekwowanie tych wymagań jest 
niezbędne dla właściwej ochrony tych 
interesów i dla stworzenia warunków 
sprzyjających uczciwej konkurencji na 
unijnym, zarówno tradycyjnym, jak i 
internetowym, rynku towarów. Konieczne 
są zatem przepisy dotyczące nadzoru rynku 
fizycznego i cyfrowego oraz kontroli 
produktów z państw trzecich 
wprowadzanych na rynek unijny.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych. Ponadto autentyczność produktu gwarantuje 
konsumentowi bezpieczeństwo tego produktu i zgodność z przepisami.

Poprawka 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem scalić przepisy rozporządzenia nr 
765/2008, dyrektywy 2001/95/WE oraz 
szeregu sektorowych aktów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczących 
nadzoru rynku, tak aby powstał jeden akt, 
który obejmie produkty zarówno ze 
zharmonizowanych, jak i 
niezharmonizowanych obszarów 
prawodawstwa unijnego, niezależnie od 
tego, czy są one przeznaczone do 
użytkowania przez konsumentów i 
użytkowników profesjonalnych, czy tylko 

(8) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem scalić przepisy rozporządzenia nr 
765/2008, dyrektywy 2001/95/WE oraz 
szeregu sektorowych aktów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczących 
nadzoru rynku, tak aby powstał jeden akt, 
który obejmie produkty zarówno ze 
zharmonizowanych, jak 
i niezharmonizowanych obszarów 
prawodawstwa unijnego, niezależnie od 
tego, czy są one przeznaczone do 
użytkowania przez konsumentów 
i użytkowników profesjonalnych, czy tylko 
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istnieje prawdopodobieństwo, że będą 
przez nich stosowane.

istnieje prawdopodobieństwo, że będą 
przez nich stosowane, oraz niezależnie od 
tego, czy są one sprzedawane w internecie 
czy poza nim.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być żadnej różnicy w przepisach dotyczących nadzoru rynku w kontekście 
sprzedaży w internecie czy poza nim, tak aby rynek internetowy nie stał się furtką, przez którą 
na rynek UE dostaną się produkty niebezpieczne. W związku z powyższym działania w 
zakresie nadzoru rynku powinny dotyczyć produktów objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia – niezależnie od ich kanału dystrybucji.

Poprawka 69
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem scalić przepisy rozporządzenia nr 
765/2008, dyrektywy 2001/95/WE oraz 
szeregu sektorowych aktów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczących 
nadzoru rynku, tak aby powstał jeden akt, 
który obejmie produkty zarówno ze 
zharmonizowanych, jak i 
niezharmonizowanych obszarów 
prawodawstwa unijnego, niezależnie od 
tego, czy są one przeznaczone do 
użytkowania przez konsumentów i 
użytkowników profesjonalnych, czy tylko 
istnieje prawdopodobieństwo, że będą 
przez nich stosowane.

(8) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem scalić przepisy rozporządzenia (WE)
nr 765/2008, dyrektywy 2001/95/WE oraz 
szeregu sektorowych aktów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczących 
nadzoru rynku, tak aby powstał jeden akt, 
który obejmie produkty zarówno ze 
zharmonizowanych, jak i 
niezharmonizowanych obszarów 
prawodawstwa unijnego, niezależnie od 
tego, czy są one wprowadzane do obrotu 
drogą internetową czy tradycyjną,
przeznaczone do użytkowania przez 
konsumentów i użytkowników 
profesjonalnych, czy tylko istnieje 
prawdopodobieństwo, że będą przez nich 
stosowane.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
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konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 70
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejszym rozporządzeniem należy 
ustanowić kompleksowe ramy nadzoru 
rynku w Unii. Należy w nim określić 
zakres produktów, do których ma ono 
zastosowanie, oraz produktów 
wyłączonych, nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zorganizowania i 
prowadzenia nadzoru rynku, nałożyć na 
państwa członkowskie obowiązek 
wyznaczenia organów nadzoru rynku oraz 
określić ich uprawnienia i obowiązki, a 
także uczynić państwa członkowskie 
odpowiedzialnymi za ustanowienie 
ogólnych i sektorowych programów 
nadzoru rynku.

(12) Niniejszym rozporządzeniem należy 
ustanowić kompleksowe ramy nadzoru 
rynku w Unii. Należy w nim określić 
zakres produktów, do których ma ono 
zastosowanie, oraz produktów 
wyłączonych, nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek zorganizowania i 
prowadzenia nadzoru rynku, nałożyć na 
państwa członkowskie obowiązek 
wyznaczenia organów nadzoru rynku oraz 
określić ich uprawnienia i obowiązki, a 
także uczynić państwa członkowskie 
odpowiedzialnymi za ustanowienie 
ogólnych i sektorowych programów 
nadzoru rynku fizycznego i cyfrowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 71
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby cały proces nadzorowania rynku 
był przejrzysty i przystępny zarówno dla 

(14) Aby cały proces nadzorowania rynku 
był przejrzysty i przystępny zarówno dla 
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organów nadzoru rynku, jak i dla 
podmiotów gospodarczych, w 
rozporządzeniu należy jasno określić etapy 
tego procesu w porządku 
chronologicznym, od momentu, gdy 
organy nadzoru rynku zidentyfikują 
produkt, który ich zdaniem może stwarzać 
zagrożenie, do przeprowadzenia oceny 
ryzyka stwarzanego przez ten produkt, 
podjęcia w określonym terminie działań 
naprawczych przez odpowiedni podmiot
gospodarczy oraz wprowadzenia środków 
przez same organy nadzoru rynku, jeśli 
dany podmiot gospodarczy nie zastosuje 
się do ich wytycznych lub w przypadkach 
nadzwyczajnych.

organów nadzoru rynku, jak i dla 
podmiotów gospodarczych, w 
rozporządzeniu należy jasno określić etapy 
tego procesu w porządku 
chronologicznym, od momentu, gdy 
organy nadzoru rynku zidentyfikują 
produkt, który ich zdaniem może stwarzać 
zagrożenie, do przeprowadzenia oceny 
ryzyka stwarzanego przez ten produkt, 
podjęcia w określonym terminie działań 
naprawczych przez odpowiedni podmiot 
odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie 
do obrotu oraz wprowadzenia środków 
przez same organy nadzoru rynku, jeśli 
dany podmiot odpowiedzialny za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu nie zastosuje się 
do ich wytycznych lub w przypadkach 
nadzwyczajnych.

Or. it

Poprawka 72
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby cały proces nadzorowania rynku 
był przejrzysty i przystępny zarówno dla 
organów nadzoru rynku, jak i dla 
podmiotów gospodarczych, w 
rozporządzeniu należy jasno określić etapy 
tego procesu w porządku 
chronologicznym, od momentu, gdy 
organy nadzoru rynku zidentyfikują 
produkt, który ich zdaniem może stwarzać 
zagrożenie, do przeprowadzenia oceny 
ryzyka stwarzanego przez ten produkt, 
podjęcia w określonym terminie działań 
naprawczych przez odpowiedni podmiot 
gospodarczy oraz wprowadzenia środków 
przez same organy nadzoru rynku, jeśli 
dany podmiot gospodarczy nie zastosuje 
się do ich wytycznych lub w przypadkach 

(14) Aby cały proces nadzorowania rynku 
był przejrzysty i przystępny zarówno dla 
organów nadzoru rynku, jak i dla 
podmiotów gospodarczych, w 
rozporządzeniu należy jasno określić etapy 
tego procesu w porządku 
chronologicznym, od momentu, gdy 
organy nadzoru rynku zidentyfikują 
produkt, który ich zdaniem może stwarzać 
zagrożenie, do przeprowadzenia oceny 
ryzyka stwarzanego przez ten produkt, 
podjęcia w określonym terminie działań 
naprawczych przez odpowiedni podmiot 
gospodarczy z obszaru gospodarki 
fizycznej lub cyfrowej oraz wprowadzenia 
środków przez same organy nadzoru 
rynku, jeśli dany podmiot gospodarczy nie 
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nadzwyczajnych. zastosuje się do ich wytycznych lub w 
przypadkach nadzwyczajnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 73
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby cały proces nadzorowania rynku 
był przejrzysty i przystępny zarówno dla 
organów nadzoru rynku, jak i dla 
podmiotów gospodarczych, w 
rozporządzeniu należy jasno określić etapy 
tego procesu w porządku 
chronologicznym, od momentu, gdy 
organy nadzoru rynku zidentyfikują 
produkt, który ich zdaniem może stwarzać 
zagrożenie, do przeprowadzenia oceny 
ryzyka stwarzanego przez ten produkt, 
podjęcia w określonym terminie działań 
naprawczych przez odpowiedni podmiot
gospodarczy oraz wprowadzenia środków 
przez same organy nadzoru rynku, jeśli 
dany podmiot gospodarczy nie zastosuje 
się do ich wytycznych lub w przypadkach 
nadzwyczajnych.

(14) Aby cały proces nadzorowania rynku 
był przejrzysty i przystępny zarówno dla 
organów nadzoru rynku, jak i dla 
podmiotów gospodarczych, w 
rozporządzeniu należy jasno określić etapy 
tego procesu w porządku 
chronologicznym, od momentu, gdy 
organy nadzoru rynku zidentyfikują 
produkt, który ich zdaniem może stwarzać 
zagrożenie, do przeprowadzenia oceny 
ryzyka stwarzanego przez ten produkt, 
podjęcia w określonym terminie działań 
naprawczych przez odpowiedni podmiot 
odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie 
do obrotu oraz wprowadzenia środków 
przez same organy nadzoru rynku, jeśli 
dany podmiot odpowiedzialny za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu nie zastosuje się 
do ich wytycznych lub w przypadkach 
nadzwyczajnych.

Or. it

Poprawka 74
Norica Nicolai
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu ułatwienia pracy organom 
nadzoru rynku podmioty gospodarcze 
powinny udostępniać wszystkie 
dokumenty i informacje niezbędne takim 
organom do celów przeprowadzania 
swoich działań. Organy nadzoru rynku 
powinny wymagać jedynie dokumentów 
i informacji, co do których można 
oczekiwać, że odnośny podmiot 
gospodarczy jest w ich posiadaniu zgodnie 
z pełnioną przez niego rolą w łańcuchu 
dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie obowiązków podmiotów gospodarczych z art. 8.

Poprawka 75
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Nadzór rynku powinien być oparty na 
ocenie ryzyka stwarzanego przez produkt, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
danych. Produkt objęty prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, w którym 
ustanowiono zasadnicze wymagania 
dotyczące ochrony określonych interesów 
publicznych należy uznać za 
niestwarzający zagrożenia dla tych 
interesów publicznych, jeśli spełnia on te 
zasadnicze wymagania.

(15) Nadzór rynku powinien być oparty na 
ocenie ryzyka stwarzanego przez produkt, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
danych. Metodologia i kryteria oceny 
ryzyka powinny być jednolite we 
wszystkich państwach członkowskich w 
celu zapewnienia równych warunków 
działania wszystkim podmiotom 
gospodarczym. Produkt objęty 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
w którym ustanowiono zasadnicze 
wymagania dotyczące ochrony 
określonych interesów publicznych należy 
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uznać za niestwarzający zagrożenia dla 
tych interesów publicznych, jeśli spełnia 
on te zasadnicze wymagania.

Or. en

Poprawka 76
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Nadzór rynku powinien być oparty na 
ocenie ryzyka stwarzanego przez produkt, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
danych. Produkt objęty prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, w którym 
ustanowiono zasadnicze wymagania 
dotyczące ochrony określonych interesów 
publicznych należy uznać za 
niestwarzający zagrożenia dla tych 
interesów publicznych, jeśli spełnia on te 
zasadnicze wymagania.

(15) Nadzór rynku powinien być oparty na 
ocenie ryzyka stwarzanego przez produkt, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
danych, oraz na obowiązku dochowania 
należytej staranności dotyczącym 
wszystkich zaangażowanych podmiotów 
gospodarczych, niezależnie od tego, czy 
produkt jest sprzedawany w internecie czy 
poza nim. Produkt objęty prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, w którym 
ustanowiono zasadnicze wymagania 
dotyczące ochrony określonych interesów 
publicznych, należy uznać za 
niestwarzający zagrożenia dla tych 
interesów publicznych, jeśli spełnia on te 
zasadnicze wymagania.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 77
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Konsumenci mogą odgrywać czynną 
i istotną rolę w przyczynianiu się do 
nadzoru rynku, ponieważ są oni zwykle 
w bezpośrednim kontakcie z produktami 
stwarzającymi zagrożenie, w tym 
produktami, które są niezgodne z 
mającym zastosowanie ustawodawstwem
Unii. W tym kontekście państwa 
członkowskie powinny podnosić poziom 
świadomości konsumentów w zakresie ich 
praw do składania skarg dotyczących 
kwestii związanych z bezpieczeństwem 
produktów i działaniami w zakresie 
nadzoru rynku, a także powinny 
dopilnować, aby procedura dotycząca 
zgłaszania była dostępna, stosunkowo 
prosta i sprawnie funkcjonująca. Komisja 
powinna w większym stopniu wykorzystać 
możliwości w zakresie zharmonizowania 
w całej UE procedur składania takich 
skarg, na przykład poprzez stworzenie 
centralnej bazy danych, w której można by 
przechowywać skargi złożone przez 
konsumentów, a także powinna zbadać 
możliwości w zakresie upublicznienia tych 
skarg, co do których podmioty 
gospodarcze będące stroną dysponują 
prawem do wniesienia odwołania 
i prawem do udzielenia odpowiedzi.

Or. en

Poprawka 78
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
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potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
powinna uwzględniać dane dotyczące 
zagrożeń, które uprzednio wystąpiły w 
związku z danym produktem. Należy także 
uwzględnić wszelkie środki wprowadzone 
przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia. Szczególnie należy wziąć pod 
uwagę potencjalne narażenie 
konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.

potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii 
i innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
powinna uwzględniać dostępne dane 
dotyczące zagrożeń, które uprzednio 
wystąpiły w związku z danym produktem. 
Należy także uwzględnić wszelkie środki 
wprowadzone przez zainteresowany 
podmiot gospodarczy w celu 
wyeliminowania zagrożenia. Szczególnie 
starannie należy wziąć pod uwagę 
potencjalne narażenie konsumentów, w 
odróżnieniu od użytkowników 
profesjonalnych, jak również zwiększone 
narażenie niektórych kategorii 
konsumentów, takich jak dzieci, osoby 
starsze lub niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 79
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
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powinna uwzględniać dane dotyczące 
zagrożeń, które uprzednio wystąpiły w 
związku z danym produktem. Należy także 
uwzględnić wszelkie środki wprowadzone 
przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia. Szczególnie należy wziąć pod 
uwagę potencjalne narażenie 
konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.

powinna uwzględniać dostępne dane 
dotyczące zagrożeń, które uprzednio 
wystąpiły w związku z danym produktem. 
Należy także uwzględnić wszelkie środki 
wprowadzone przez zainteresowany 
podmiot gospodarczy w ramach 
dopełnienia obowiązku należytej 
staranności w celu wyeliminowania 
zagrożenia. Szczególnie należy wziąć pod 
uwagę potencjalne narażenie 
konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.

Or. fr

Poprawka 80
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Organy nadzoru rynku powinny 
posiadać uprawnienia do zniszczenia 
produktów, uczynienia ich bezużytecznymi 
lub zarządzenia ich zniszczenie przez dany 
podmiot gospodarczy, jeżeli uznają to za 
konieczne i proporcjonalne w celu 
zapewnienia, by wyroby te nie stwarzały 
żadnych dodatkowych zagrożeń.

(21) Organy nadzoru rynku powinny 
posiadać uprawnienia do zniszczenia 
produktów, uczynienia ich bezużytecznymi 
lub zarządzenia ich zniszczenie przez dany 
podmiot gospodarczy działający w 
internecie lub poza nim, jeżeli uznają to za 
konieczne i proporcjonalne w celu 
zapewnienia, by wyroby te nie stwarzały 
żadnych dodatkowych zagrożeń.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.
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Poprawka 81
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Organy nadzoru rynku powinny 
posiadać uprawnienia do zniszczenia 
produktów, uczynienia ich bezużytecznymi
lub zarządzenia ich zniszczenie przez dany 
podmiot gospodarczy, jeżeli uznają to za 
konieczne i proporcjonalne w celu 
zapewnienia, by wyroby te nie stwarzały 
żadnych dodatkowych zagrożeń.

(21) Organy nadzoru rynku powinny 
posiadać uprawnienia do zniszczenia 
produktów, uczynienia ich bezużytecznymi 
lub zarządzenia ich zniszczenie przez dany 
podmiot gospodarczy, jeżeli uznają to za 
konieczne i proporcjonalne w celu 
zapewnienia, by wyroby te nie stwarzały 
żadnych dodatkowych zagrożeń. Dany 
podmiot gospodarczy powinien pokryć 
wszelkie koszty związane z tymi 
działaniami.

Or. en

Poprawka 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Między państwami członkowskimi 
oraz między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna funkcjonować skuteczna, 
szybka i dokładna wymiana informacji. 
Konieczne jest zatem zapewnienie 
skutecznych narzędzi do takiej wymiany. 
Unijny system szybkiego informowania 
(RAPEX) dowiódł swojej skuteczności i 
wydajności. RAPEX umożliwia 
wprowadzenie środków w całej Unii w 
odniesieniu do produktów, które stwarzają 
zagrożenie wykraczające poza terytorium 
jednego państwa członkowskiego. Aby 
uniknąć niepotrzebnego dublowania, 
system ten powinien być stosowany do 
celów wszystkich wymaganych niniejszym 

(23) Między państwami członkowskimi 
oraz między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna funkcjonować skuteczna, 
szybka i dokładna wymiana informacji. 
Konieczne jest zatem zapewnienie 
skutecznych narzędzi do takiej wymiany. 
Unijny system szybkiego informowania 
(RAPEX) dowiódł swojej skuteczności 
i wydajności. RAPEX umożliwia 
wprowadzenie środków w całej Unii w 
odniesieniu do produktów, które stwarzają 
poważne zagrożenie wykraczające poza 
terytorium jednego państwa 
członkowskiego. Aby uniknąć 
niepotrzebnego dublowania, system ten 
powinien być stosowany do celów 
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rozporządzeniem powiadomień 
dotyczących produktów stwarzających 
zagrożenie.

wszystkich wymaganych niniejszym 
rozporządzeniem powiadomień 
dotyczących produktów stwarzających 
poważne zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 19 i 20.

Poprawka 83
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Między państwami członkowskimi 
oraz między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna funkcjonować skuteczna, 
szybka i dokładna wymiana informacji. 
Konieczne jest zatem zapewnienie 
skutecznych narzędzi do takiej wymiany. 
Unijny system szybkiego informowania 
(RAPEX) dowiódł swojej skuteczności i 
wydajności. RAPEX umożliwia 
wprowadzenie środków w całej Unii w 
odniesieniu do produktów, które stwarzają 
zagrożenie wykraczające poza terytorium 
jednego państwa członkowskiego. Aby 
uniknąć niepotrzebnego dublowania, 
system ten powinien być stosowany do 
celów wszystkich wymaganych niniejszym 
rozporządzeniem powiadomień 
dotyczących produktów stwarzających 
zagrożenie.

(23) Między państwami członkowskimi 
oraz między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna funkcjonować skuteczna, 
szybka i dokładna wymiana informacji. 
Konieczne jest zatem zapewnienie 
skutecznych narzędzi do takiej wymiany. 
Unijny system szybkiego informowania 
(RAPEX) dowiódł swojej skuteczności 
i wydajności. RAPEX umożliwia 
wprowadzenie środków w całej Unii w 
odniesieniu do produktów, które stwarzają 
zagrożenie wykraczające poza terytorium 
jednego państwa członkowskiego. Aby 
uniknąć niepotrzebnego dublowania, 
system ten powinien być stosowany do 
celów wszystkich wymaganych niniejszym 
rozporządzeniem powiadomień 
dotyczących produktów stwarzających 
zagrożenie. RAPEX powinien również 
obejmować powiadomienia dotyczące 
materiałów pozostających w kontakcie z 
żywnością, które zostały przeniesione do 
tego systemu z platformy RASFF.

Or. en
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Poprawka 84
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy utworzyć Europejskie Forum 
Nadzoru Runku złożone z przedstawicieli 
organów nadzoru rynku. Forum powinno 
zapewniać możliwość zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron, łącznie 
z organizacjami zawodowymi 
i organizacjami konsumentów, aby 
wykorzystać dostępne informacje istotne 
dla nadzoru rynku przy tworzeniu, 
wdrażaniu i uaktualnianiu programów 
nadzoru rynku.

(27) Należy utworzyć Europejskie Forum 
Nadzoru Rynku złożone z przedstawicieli 
organów nadzoru rynku. Forum powinno 
zapewniać możliwość zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron, łącznie 
z organizacjami zawodowymi i przede 
wszystkim organizacjami konsumentów, 
aby wykorzystać dostępne informacje 
istotne dla nadzoru rynku przy tworzeniu, 
wdrażaniu i uaktualnianiu programów 
nadzoru rynku.

Or. de

Poprawka 85
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać równowagę między 
przejrzystością uzyskiwaną dzięki 
upublicznianiu możliwie jak największej 
ilości informacji a koniecznością 
zachowania poufności, np. ze względu na 
ochronę danych osobowych, tajemnicę 
handlową lub ochronę dochodzeń, zgodnie 
z zasadami poufności wynikającymi z 
obowiązującego prawa krajowego lub – w 
przypadku Komisji – z rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 
r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji. W kontekście niniejszego 

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać równowagę między 
przejrzystością uzyskiwaną dzięki 
upublicznianiu możliwie jak największej 
ilości informacji a koniecznością 
zachowania poufności, np. ze względu na 
tajemnicę handlową lub ochronę 
dochodzeń, zgodnie z zasadami poufności 
wynikającymi z obowiązującego prawa 
krajowego lub – w przypadku Komisji – z 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
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rozporządzenia zastosowanie mają 
przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych i rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych.

ponadto uwzględniać przestrzeganie zasad 
ochrony danych, takich jak poufność 
danych osobowych, wymóg przetwarzania 
danych rzetelnie i legalnie oraz w 
określonym celu przy jednoczesnym 
zapewnieniu ich jakości oraz 
umożliwieniu zainteresowanym 
jednostkom wykonywania swoich praw. W 
kontekście niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych i 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych.

Or. en

Poprawka 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Poziom tych kar powinien 
być określony jako proporcjonalna część 
wartości sprzedaży odnośnych produktów 
w ostatnim pełnym roku, w którym miało 
miejsce naruszenie, w zależności od wagi, 
czasu trwania i zamierzonego lub 
powtarzającego się charakteru 
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naruszenia. W każdym razie kary nie 
powinny przekraczać 10% całkowitych 
rocznych obrotów uzyskanych w ostatnim 
roku obrotowym. Jeżeli istnieje taka 
możliwość w prawie krajowym, należy 
zachęcać państwa członkowskie do 
przeznaczania dochodu uzyskanego 
z tytułu takich kar na rzecz działań 
w zakresie nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 87
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające oraz obejmować sankcje 
administracyjne zharmonizowane na 
szczeblu Unii. W tym celu należy brać pod 
uwagę powagę naruszenia, wielkość 
przedsiębiorstwa oraz – w szczególności –
sytuację MŚP, jak również rolę, którą 
poszczególne podmioty pełnią w łańcuchu 
dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności faktycznie prowadzonej przez 
dany podmiot gospodarczy w zakresie 
procesu produkcyjnego oraz możliwości 
wpłynięcia przez niego na bezpieczeństwo 
produktu. Państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, że przychody płynące z 
takich sankcji administracyjnych zostaną 
przeznaczone na działania w zakresie 
nadzoru rynku.

Or. it
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Poprawka 88
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Nadzór rynku powinien być 
przynajmniej częściowo finansowany z 
opłat pobieranych od podmiotów 
gospodarczych w przypadku, gdy 
podmioty te zostały zobowiązane przez 
organy nadzoru rynku do podjęcia działań 
naprawczych lub jeżeli organy te są same 
zobowiązane do podjęcia odpowiednich 
działań.

(34) Nadzór rynku powinien być 
finansowany głównie przez państwa 
członkowskie, a tylko w niewielkiej części 
z sankcji pobieranych od podmiotów 
gospodarczych odpowiedzialnych za 
pierwsze wprowadzenie do obrotu w 
przypadku, gdy podmioty te zostały 
zobowiązane przez organy nadzoru rynku 
do podjęcia działań naprawczych lub jeżeli 
organy te są same zobowiązane do 
podjęcia odpowiednich działań. W tym 
celu trzeba jednak będzie wziąć pod 
uwagę wielkość przedsiębiorstwa oraz – w 
szczególności – sytuację MŚP, jak również 
rolę, którą poszczególne podmioty pełnią 
w łańcuchu dostaw, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności faktycznie 
prowadzonej przez dany podmiot 
gospodarczy w zakresie procesu 
produkcyjnego oraz możliwości 
wpłynięcia przez niego na bezpieczeństwo 
produktu.

Or. it

Poprawka 89
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 

(38) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia,
należy przyznać Komisji uprawnienia 
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wykonawcze w zakresie jednolitych 
warunków przeprowadzania kontroli w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii 
produktów lub sektorów, w tym także skali 
przeprowadzanych kontroli i adekwatności 
pobieranych próbek. Uprawnienia 
wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad 
przekazywania informacji organom 
nadzoru rynku przez podmioty 
gospodarcze oraz w odniesieniu do 
ustanowienia jednolitych warunków dla 
określania przypadków, w których 
informacje takie nie muszą być 
przekazywane. Uprawnienia wykonawcze 
powinny również zostać przyznane w 
odniesieniu do zasad i procedur wymiany 
informacji za pośrednictwem systemu 
RAPEX oraz w odniesieniu do 
przyjmowania na czas określony lub 
nieokreślony ograniczeń obrotu 
produktami stwarzającymi poważne 
zagrożenie, w zależności od przypadku, 
przy określeniu niezbędnych środków 
kontroli, jakie powinny zostać przyjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego wprowadzenia tych 
ograniczeń, o ile inne przepisy unijne nie 
przewidują szczególnej procedury mającej 
na celu likwidację danego zagrożenia. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

wykonawcze w zakresie jednolitych 
warunków przeprowadzania kontroli w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii 
produktów lub sektorów, w tym także skali 
przeprowadzanych kontroli i adekwatności 
pobieranych próbek. Uprawnienia 
wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad 
przekazywania informacji organom 
nadzoru rynku przez podmioty 
gospodarcze oraz w odniesieniu do 
ustanowienia jednolitych warunków dla 
określania przypadków, w których 
informacje takie nie muszą być 
przekazywane. Niezależnie od wszystkiego 
podmioty gospodarcze nie mogą zostać 
wezwane do przekazania informacji 
innych niż te, które mają obowiązek 
posiadać z uwagi na rolę, jaką pełnią w 
łańcuchu dostaw. Uprawnienia 
wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad i 
procedur wymiany informacji za 
pośrednictwem systemu RAPEX oraz w 
odniesieniu do przyjmowania na czas 
określony lub nieokreślony ograniczeń 
obrotu produktami stwarzającymi poważne 
zagrożenie, w zależności od przypadku, 
przy określeniu niezbędnych środków 
kontroli, jakie powinny zostać przyjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego wprowadzenia tych 
ograniczeń, o ile inne przepisy unijne nie 
przewidują szczególnej procedury mającej 
na celu likwidację danego zagrożenia. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. it



PE516.934v02-00 22/195 AM\1002709PL.doc

PL

Poprawka 90
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w zakresie jednolitych 
warunków przeprowadzania kontroli w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii 
produktów lub sektorów, w tym także skali 
przeprowadzanych kontroli i adekwatności 
pobieranych próbek. Uprawnienia 
wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad 
przekazywania informacji organom 
nadzoru rynku przez podmioty 
gospodarcze oraz w odniesieniu do 
ustanowienia jednolitych warunków dla 
określania przypadków, w których 
informacje takie nie muszą być 
przekazywane. Uprawnienia wykonawcze 
powinny również zostać przyznane w 
odniesieniu do zasad i procedur wymiany 
informacji za pośrednictwem systemu 
RAPEX oraz w odniesieniu do 
przyjmowania na czas określony lub 
nieokreślony ograniczeń obrotu 
produktami stwarzającymi poważne 
zagrożenie, w zależności od przypadku, 
przy określeniu niezbędnych środków 
kontroli, jakie powinny zostać przyjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego wprowadzenia tych 
ograniczeń, o ile inne przepisy unijne nie 
przewidują szczególnej procedury mającej 
na celu likwidację danego zagrożenia. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

(38) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w zakresie jednolitych 
warunków przeprowadzania kontroli w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii 
produktów lub sektorów, w tym także skali 
przeprowadzanych kontroli i adekwatności 
pobieranych próbek. Uprawnienia 
wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad 
przekazywania informacji organom 
nadzoru rynku przez podmioty 
gospodarcze oraz w odniesieniu do 
ustanowienia jednolitych warunków dla 
określania przypadków, w których 
informacje takie nie muszą być 
przekazywane. Niezależnie od wszystkiego 
podmioty gospodarcze nie mogą zostać 
wezwane do przekazania informacji 
innych niż te, które mają obowiązek 
posiadać z uwagi na rolę, jaką pełnią w 
łańcuchu dostaw. Uprawnienia 
wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad i 
procedur wymiany informacji za 
pośrednictwem systemu RAPEX oraz w 
odniesieniu do przyjmowania na czas 
określony lub nieokreślony ograniczeń 
obrotu produktami stwarzającymi poważne 
zagrożenie, w zależności od przypadku, 
przy określeniu niezbędnych środków 
kontroli, jakie powinny zostać przyjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego wprowadzenia tych 
ograniczeń, o ile inne przepisy unijne nie 
przewidują szczególnej procedury mającej 
na celu likwidację danego zagrożenia. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. it

Poprawka 91
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie, 
aby znajdujące się w obrocie produkty 
objęte prawodawstwem unijnym spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych 
interesów publicznych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez stworzenie ram dla 
spójnego nadzoru rynku, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, gdyż realizacja 
tego celu wymaga wysokiego stopnia 
współpracy, interakcji i jednorodności 
działań między wszystkimi właściwymi 
organami wszystkich państw 
członkowskich, natomiast ze względu na 
skalę i skutki możliwe jest jego lepsze 
osiągnięcie na poziomie Unii, może ona 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(41) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie, 
aby znajdujące się w obrocie fizycznym i 
cyfrowym produkty objęte 
prawodawstwem unijnym spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych 
interesów publicznych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania 
fizycznego i cyfrowego rynku 
wewnętrznego poprzez stworzenie ram dla 
spójnego nadzoru rynku, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, gdyż realizacja 
tego celu wymaga wysokiego stopnia 
współpracy, interakcji i jednorodności 
działań między wszystkimi właściwymi 
organami wszystkich państw 
członkowskich, natomiast ze względu na 
skalę i skutki możliwe jest jego lepsze 
osiągnięcie na poziomie Unii, może ona 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

Or. fr
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Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 92
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być oparte na poszanowaniu zasady 
ostrożności w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 
ochrony konsumentów i ochrony 
środowiska.

Or. es

Poprawka 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42b) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być oparte na poszanowaniu zasady 
ostrożności w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 
ochrony konsumentów i ochrony 
środowiska.

Or. es

Poprawka 94
Constance Le Grip



AM\1002709PL.doc 25/195 PE516.934v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
dostępne w internecie lub poza nim
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, uczciwe praktyki handlowe,
ochronę konsumentów, ochronę 
środowiska, ochronę praw własności 
intelektualnej, ochronę bezpieczeństwa 
publicznego, a także innych interesów 
publicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych. Ponadto autentyczność produktu gwarantuje 
konsumentowi bezpieczeństwo tego produktu i zgodność z przepisami.

Poprawka 95
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
dostępne w internecie lub poza nim
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
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interesy publiczne. publiczne, równe warunki działania dla 
podmiotów gospodarczych, a także 
zabezpieczające inne interesy publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do produktów, które 
zostały już wprowadzone do obrotu, ponieważ kontrole mające miejsce przed udostępnieniem 
produktów na rynku przeprowadzane są przez jednostki oceniające zgodność. Nie należy 
dokonywać żadnego rozróżnienia ze względu na kanał dystrybucji. Ponadto jednym 
z nadrzędnych celów niniejszego rozporządzenia jest stworzenie równych warunków działania 
dla podmiotów gospodarczych, co wymaga sprawdzenia zgodności z wymogami, a także 
podjęcia działań następczych przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 96
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty
wprowadzone do obrotu lub udostępnione 
na rynku spełniają wymagania 
zapewniające, na wysokim poziomie, 
ochronę szeroko rozumianego zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, ochronę środowiska, 
bezpieczeństwo publiczne, równe warunki 
działania dla podmiotów gospodarczych,
a także zabezpieczające inne interesy 
publiczne.

Or. en

Poprawka 97
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne, oraz zapewniające 
równe warunki działania dla podmiotów 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 98
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne, oraz ogólną zgodność z 
przepisami Unii.

Or. es

Poprawka 99
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt” oznacza produkt otrzymany 
w procesie produkcji;

1) „produkt” oznacza wszelki produkt 
dostarczony lub udostępniony w ramach 
działalności handlowej, za opłatą lub 
nieodpłatnie;

Or. es

Uzasadnienie

Objaśnienie terminu „produkt”. Skreślić „otrzymany w procesie produkcji”, ponieważ 
pojawiały się wątpliwości odnośnie do interpretacji tego wymogu (roślina, drewno opałowe
itp.). Proponuje się streszczone brzmienie treści zawartej w dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 100
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „udostępnienie na rynku” oznacza każde 
dostarczenie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku unijnym w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

2) „udostępnienie na rynku” oznacza każde 
dostarczenie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
fizycznym i cyfrowym rynku unijnym w 
ramach działalności handlowej, odpłatnie 
lub nieodpłatnie;

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 101
Constance Le Grip
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu na rynku unijnym 
po raz pierwszy;

3) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu na fizycznym i 
cyfrowym rynku unijnym po raz pierwszy;

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „dostawcy usług pośrednictwa” 
oznaczają każdą osobę fizyczną lub
prawną, która umożliwia wprowadzenie 
do obrotu lub udostępnienie na rynku 
produktu za pomocą środków 
elektronicznych, takich jak platformy
handlu elektronicznego lub hosting stron
internetowych;

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług pośrednictwa, tacy jak podmioty świadczące usługi hostingu internetowego 
lub rejestratorzy nazw domen, którzy udostępniają podmiotom gospodarczym z państw 
trzecich platformy elektroniczne w celu sprzedaży ich produktów w internecie (zgodnie z art. 
3 akapit pierwszy pkt 7a (nowy)), często mają swoje siedziby na terytorium UE. Tacy 
pośrednicy – podobnie jak inne podmioty gospodarcze – powinni być zobowiązani do 
współpracy z organami nadzoru rynku i do podejmowania działań naprawczych w przypadku, 
gdy jest to wymagane w celu zapobiegania sprzedaży niebezpiecznych lub w inny sposób 
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niezgodnych produktów w internecie.

Poprawka 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „podmioty gospodarcze” oznaczają 
producentów, upoważnionych 
przedstawicieli, importerów i
dystrybutorów;

8) „podmioty gospodarcze” oznaczają 
producentów, upoważnionych 
przedstawicieli, importerów, 
dystrybutorów i dostawców usług 
pośrednictwa;

Or. en

Uzasadnienie

Dostawcy usług pośrednictwa, tacy jak podmioty świadczące usługi hostingu internetowego 
lub rejestratorzy nazw domen, którzy udostępniają podmiotom gospodarczym z państw 
trzecich platformy elektroniczne w celu sprzedaży ich produktów w internecie (zgodnie z art. 
3 akapit pierwszy pkt 7a (nowy)), często mają swoje siedziby na terytorium UE. Tacy 
pośrednicy – podobnie jak inne podmioty gospodarcze – powinni być zobowiązani do 
współpracy z organami nadzoru rynku i do podejmowania działań naprawczych w przypadku, 
gdy jest to wymagane w celu zapobiegania sprzedaży niebezpiecznych lub w inny sposób 
niezgodnych produktów w internecie.

Poprawka 104
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „nadzór rynku” oznacza czynności 
wykonywane i środki wprowadzane przez 
organy publiczne w celu zapewnienia, by 
produkty nie stanowiły zagrożenia dla 
zdrowia, bezpieczeństwa lub 
jakiegokolwiek innego aspektu ochrony 
interesów publicznych, a w przypadku 
produktów objętych zakresem 

11) „nadzór rynku” oznacza czynności 
wykonywane i środki wprowadzane przez 
organy publiczne w celu zapewnienia, by 
produkty dostępne w internecie i poza nim
nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, 
bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek innego 
aspektu ochrony interesów publicznych, a 
w przypadku produktów objętych 
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prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, by 
były one zgodne z wymaganiami 
określonymi w tym prawodawstwie;

zakresem prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, by były one 
zgodne z wymaganiami określonymi w 
tym prawodawstwie;

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 105
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „organ nadzoru rynku” oznacza organ 
państwa członkowskiego odpowiedzialny 
za wykonywanie nadzoru rynku na jego
terytorium;

12) „organ nadzoru rynku” oznacza organ 
państwa członkowskiego odpowiedzialny 
za wykonywanie nadzoru rynku fizycznego 
i cyfrowego na terytorium tego państwa;

Or. fr

Uzasadnienie

Rynek wewnętrzny obejmuje wiele kanałów dystrybucji produktów przeznaczonych dla 
konsumenta. Nadzorowanie rynku powinno być tak samo skuteczne w przypadku kanałów 
tradycyjnych, jak i rynków internetowych.

Poprawka 106
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „organ nadzoru rynku” oznacza organ 
państwa członkowskiego odpowiedzialny 
za wykonywanie nadzoru rynku na jego 

12) „organ nadzoru rynku” oznacza organ 
państwa członkowskiego posiadający 
kompetencje pełnienia władzy 
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terytorium; uregulowanej niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. es

Uzasadnienie

Funkcje „organów nadzoru rynku” ustanowione w niniejszym rozporządzeniu nie oznaczają –
w ścisłym tego słowa znaczeniu – nadzoru rynku. Oprócz przeprowadzania kontroli 
produktów organy te mają również za zadanie przyjmować skargi, ostrzegać użytkowników, 
wprowadzać dane do systemu informacyjnego i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku 
(ICSMS), współpracować z podmiotami gospodarczymi w celu wypracowania kodeksów 
najlepszych praktyk itp. Jest to szerszy zakres działań niż nadzór rynku.

Poprawka 107
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „produkt niezgodny z przepisami” 
oznacza produkt niezgodny z wymogami 
określonymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii mającym 
zastosowanie do tego produktu;

Or. en

Poprawka 108
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) „produkt niezgodny z przepisami” 
oznacza produkt, który nie spełnia 
wymogów ustawodawstwa Unii;

Or. en
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Poprawka 109
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

13) „produkt stwarzający zagrożenie dla 
bezpieczeństwa” oznacza produkt, który 
może mieć niekorzystny wpływ na szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochronę konsumentów, środowisko 
i bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

Or. en

Poprawka 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 

13) „produkt stwarzający zagrożenie dla 
bezpieczeństwa” oznacza produkt, który 
może mieć niekorzystny wpływ na szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochronę konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
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w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że na potrzeby nadzoru rynku produkty, które są niezgodne z przepisami 
UE powinny być zakazane na unijnym rynku, należy dokonać rozróżnienia w definicji 
zagrożenia. Niemniej niektóre produkty, które nie są zgodne również mogą być niebezpieczne, 
ale nie wszystkie.

Poprawka 111
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

13) „produkt stwarzający zagrożenie dla 
bezpieczeństwa” oznacza produkt, który 
może mieć niekorzystny wpływ na szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochronę konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

Or. en

Poprawka 112
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne w stopniu, który 
wykracza poza uznawany za racjonalny i 
dopuszczalny w zwykłych lub w innych, 
dających się racjonalnie przewidzieć, 
warunkach jego używania, przy 
uwzględnieniu okresu jego używania, oraz 
w odpowiednich przypadkach, oddania do 
użytku, instalacji i konserwacji;

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie sformułowania „innego rodzaju interesy publiczne” zwiększa pewność prawną, 
ponieważ jego znaczenie pozostaje niejasne.

Poprawka 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „produkt należący do regulacyjnych 
kategorii ryzyka” oznacza produkt 
niezgodny z ustawodawstwem Unii 
mającym zastosowanie w danym 
przypadku;

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że na potrzeby nadzoru rynku produkty, które są niezgodne z przepisami 
UE powinny być zakazane na unijnym rynku, należy dokonać rozróżnienia w definicji 
zagrożenia. Niemniej niektóre produkty, które nie są zgodne również mogą być niebezpieczne, 
ale nie wszystkie.

Poprawka 114
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13b) „produkt należący do regulacyjnych 
kategorii ryzyka” oznacza produkt 
niezgodny z ustawodawstwem Unii 
mającym zastosowanie w danym 
przypadku;

Or. en

Poprawka 115
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13c) „produkt należący do regulacyjnych 
kategorii ryzyka” oznacza produkt 
niezgodny z ustawodawstwem Unii 
mającym zastosowanie w danym 
przypadku;

Or. en

Poprawka 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13d) „produkt stwarzający nowe 
zagrożenie” oznacza produkt, który nie 
jest objęty zharmonizowanym 
prawodawstwem UE i w odniesieniu do 
którego istnieją rzetelne dowody naukowe 
potwierdzające, że stwarza on nowo 
powstające zagrożenie lub znane 
zagrożenie, jeśli sprzedawany jest do 
użytku w nowych lub nieznanych 
warunkach, których nie przewidywał 
producent;

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru rynku powinny także zajmować się produktami stwarzającymi nowe 
zagrożenie. Celem proponowanej definicji jest uściślenie, które ma pomóc w jej łatwym 
stosowaniu w zharmonizowany sposób w całej UE.

Poprawka 117
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „produkt stwarzający poważne 
zagrożenie” oznacza produkt stwarzający 
zagrożenie wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych, 
włączając przypadki, gdzie skutki mogą 
nie być natychmiastowe;

14) „produkt stwarzający poważne 
zagrożenie” oznacza produkt stwarzający 
zagrożenie wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych, 
włączając przypadki, gdzie skutki mogą 
nie być natychmiastowe; każdy produkt, 
który nie spełnia zasadniczego wymogu 
określonego w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii, a także każdy 
produkt, który nie spełnia ogólnego 
wymogu bezpieczeństwa określonego w 
pełnomocnictwie udzielonym przez 
Komisję organizacji normalizacyjnej 
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uznaje się za produkt stwarzający 
poważne zagrożenie;

Or. en

Poprawka 118
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „produkt stwarzający poważne 
zagrożenie” oznacza produkt stwarzający 
zagrożenie wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych, 
włączając przypadki, gdzie skutki mogą 
nie być natychmiastowe;

14) „produkt stwarzający poważne 
zagrożenie” oznacza produkt stwarzający 
zagrożenie wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych, 
włączając przypadki, gdzie skutki mogą 
nie być natychmiastowe; każdy produkt, 
który nie spełnia zasadniczego wymogu 
określonego w prawodawstwie
harmonizacyjnym Unii, a także każdy 
produkt, który nie spełnia ogólnego 
wymogu bezpieczeństwa określonego w 
pełnomocnictwie udzielonym przez 
Komisję organizacji normalizacyjnej 
uznaje się za produkt stwarzający 
poważne zagrożenie;

Or. en

Poprawka 119
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) „modele produktów” oznaczają 
produkty, które uważa się za odrębne 
produkty, ponieważ mają identyczne lub 
podobne cechy zasadnicze, a różnice, o ile 
istnieją, nie mają żadnego wpływu na 
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poziom bezpieczeństwa, chyba że 
producent lub importer wykażą co innego;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie modelu ma fundamentalne znaczenie dla pracy organów nadzoru rynku. Testowanie i 
nadzór przeprowadza się na modelach. Jednak szereg uczestników gry rynkowej albo w ogóle 
nie posiada oznaczenia modeli lub mnoży liczbę modeli produktów, które w rzeczywistości są 
podobne, co utrudnia pracę organów nadzoru rynku oraz uniemożliwia im przeprowadzanie 
kontroli, ponieważ takie działanie znacząco podnosi poziom zasobów niezbędnych do 
wykonania zadań kontrolnych.

Poprawka 120
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) „modele produktów” oznaczają 
produkty, które uważa się za odrębne 
produkty, ponieważ mają identyczne lub 
podobne cechy zasadnicze, a różnice, o ile 
istnieją, nie mają żadnego wpływu na 
poziom bezpieczeństwa, chyba że 
producent lub importer wykażą co innego;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie modelu ma fundamentalne znaczenie dla pracy organów nadzoru rynku. Testowanie i 
nadzór przeprowadza się na modelach. Jednak szereg uczestników gry rynkowej albo w ogóle 
nie posiada oznaczenia modeli lub mnoży liczbę modeli produktów, które w rzeczywistości są 
podobne, co utrudnia pracę organów nadzoru rynku oraz uniemożliwia im przeprowadzanie 
kontroli, ponieważ takie działanie znacząco podnosi poziom zasobów niezbędnych do 
wykonania zadań kontrolnych.

Poprawka 121
Preslav Borissov
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14c) „model produktu” oznacza produkt, 
który należy uważać za reprezentatywny 
dla odrębnej grupy produktów mających 
podobne cechy zasadnicze, a różnice, o ile 
istnieją, nie mają żadnego wpływu na ich 
poziom bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie modelu ma zasadnicze znaczenie dla pracy organów nadzoru rynku, ponieważ 
pomaga im w lepszym oznaczaniu produktów podczas przeprowadzania badania.

Poprawka 122
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 
oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki obrotu produktami;

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 
oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki obrotu produktami; 
określa się w nim zasadnicze wymogi, 
które produkty muszą spełnić przed ich 
wprowadzeniem do obrotu w Unii;

Or. en

Poprawka 123
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 
oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki obrotu
produktami;

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 
oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki udostępniania 
produktów na rynku, zarówno w 
internecie, jak i poza nim;

Or. fr

Poprawka 124
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty niezgodne z mającym 
zastosowanie prawodawstwem Unii oraz 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne i proporcjonalne
środki w celu wyeliminowania zagrożenia 
stwarzanego przez te produkty lub 
usunięcia ich niezgodności z przepisami.

Or. en

Poprawka 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym
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rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie, a także 
produkty niezgodne z mającym 
zastosowanie prawodawstwem Unii, nie 
były udostępniane na rynku unijnym, a 
jeżeli takie produkty zostały udostępnione 
– aby podjęte zostały skuteczne środki w 
celu wyeliminowania zagrożenia 
stwarzanego przez te produkty oraz 
usunięcia ich niezgodności z przepisami.

Or. en

Poprawka 126
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie, a także 
produkty niezgodne z mającym 
zastosowanie prawodawstwem Unii, nie 
były udostępniane na rynku unijnym, a 
jeżeli takie produkty zostały udostępnione 
– aby podjęte zostały skuteczne środki w 
celu wyeliminowania zagrożenia 
stwarzanego przez te produkty oraz 
usunięcia ich niezgodności z przepisami.

Or. en

Poprawka 127
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie i wszelkie 
produkty niezgodne z mającym 
zastosowanie prawodawstwem Unii, nie 
były udostępniane na rynku unijnym, a 
jeżeli takie produkty zostały udostępnione 
– aby podjęte zostały skuteczne środki w 
celu wyeliminowania zagrożenia 
stwarzanego przez te produkty oraz 
usunięcia ich niezgodności z przepisami.

Or. es

Uzasadnienie

Nadzór rynku powinien obejmować także sytuacje niezgodności niestwarzające zagrożenia.

Poprawka 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie i wszelkie 
produkty niezgodne z mającym 
zastosowanie prawodawstwem Unii, nie 
były udostępniane na rynku unijnym, a 
jeżeli takie produkty zostały udostępnione 
– aby podjęte zostały skuteczne środki w 
celu wyeliminowania zagrożenia 
stwarzanego przez te produkty oraz 
usunięcia ich niezgodności z przepisami.

Or. es
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Poprawka 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje już system informacyjny i komunikacyjny do celów nadzoru rynku (ICSMS). 
Dodatkowe czynności w zakresie nadzoru prowadzone przez państwa członkowskie ze 
względów czasowych oznaczałyby obniżoną jakość nadzoru.

Poprawka 130
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
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liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

liczby przeprowadzonych kontroli, do tego 
względną liczbę zatrzymanych produktów 
oraz liczbę i rodzaj podjętych w związku 
z tym działań i są przekazywane 
wszystkim państwom członkowskim. 
Państwa członkowskie podają streszczenie 
wyników i statystyk do wiadomości 
publicznej.

Or. de

Poprawka 131
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co trzy lata
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. Komisja 
przekazuje te informacje wszystkim 
państwom członkowskim. Streszczenie 
tych informacji może zostać udostępnione 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 132
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
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rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli każdego 
rodzaju i ich wyników. Te dane 
statystyczne są przekazywane wszystkim 
państwom członkowskim i udostępniane 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 133
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby i wyników przeprowadzonych 
kontroli każdego rodzaju. Te dane 
statystyczne są przekazywane wszystkim 
państwom członkowskim i udostępniane 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 134
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim przez Komisję.

Or. es

Poprawka 135
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań, kontroli i 
stosowanych metod kontrolnych. 
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

Or. fr
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Poprawka 136
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki monitorowania i oceny działań 
w zakresie nadzoru rynku prowadzonych 
zgodnie z ust. 3 są udostępniane 
publicznie w formie elektronicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

skreślony

Or. en

Poprawka 137
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki monitorowania i oceny działań 
w zakresie nadzoru rynku prowadzonych 
zgodnie z ust. 3 są udostępniane publicznie 
w formie elektronicznej oraz, 
w stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

4. Wyniki monitorowania i oceny działań 
w zakresie nadzoru rynku prowadzonych 
zgodnie z ust. 3 są udostępniane publicznie 
w formie elektronicznej oraz, 
w stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków. Informacje te 
udostępniane są w ciągu trzech miesięcy 
od przekazania ich pozostałym państwom 
członkowskim.

Or. de

Poprawka 138
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki monitorowania i oceny działań 
w zakresie nadzoru rynku prowadzonych 
zgodnie z ust. 3 są udostępniane publicznie 
w formie elektronicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

4. Państwa członkowskie podają 
streszczone wyniki monitorowania i oceny 
działań w zakresie nadzoru rynku 
prowadzonych zgodnie z ust. 3, przy czym 
wyniki te są udostępniane publicznie w 
formie elektronicznej oraz, w stosownych 
przypadkach, za pomocą innych środków.

Or. es

Uzasadnienie

Informacja dotycząca kontroli powinna być przekazywana przez Komisję państwom 
członkowskim. Informacja podawana do wiadomości publicznej w pkt 3 wydaje się być 
tożsama z informacją z pkt 4, dlatego proponuje się powiązanie ich.

Poprawka 139
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organy nadzoru rynku oraz 
określa ich obowiązki, uprawnienia i 
organizację.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organy nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 140
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organom nadzoru rynku przyznaje się 
uprawnienia i powierza zasoby i środki 

2. Organom nadzoru rynku przyznaje się 
uprawnienia i powierza zasoby i środki do 
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niezbędne do prawidłowego wykonywania 
ich zadań.

prawidłowego i kompleksowego 
wykonywania ich zadań.

Or. en

Poprawka 141
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie ustanawia 
odpowiednie mechanizmy mające na celu 
zapewnienie, by organy nadzoru rynku, 
które państwa członkowskie stworzyły lub 
wyznaczyły, wymieniały informacje, 
współpracowały i koordynowały swoje 
działania zarówno między sobą, jak i z 
organami odpowiedzialnymi za kontrole 
produktów na zewnętrznych granicach 
Unii.

3. Każde państwo członkowskie ustanawia
wystarczające i kompleksowe mechanizmy 
mające na celu zapewnienie, by organy 
nadzoru rynku, które państwa 
członkowskie stworzyły lub wyznaczyły, 
wymieniały informacje, współpracowały i 
koordynowały swoje działania zarówno 
między sobą, jak i z organami 
odpowiedzialnymi za kontrole produktów 
na zewnętrznych granicach Unii.

Or. en

Poprawka 142
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo o istnieniu, obowiązkach i 
tożsamości krajowych organów nadzoru 
rynku oraz o sposobach kontaktowania się 
z nimi.

5. Państwa członkowskie informują 
społeczeństwo o istnieniu, obowiązkach, 
uprawnieniach, dostępnych zasobach, 
mechanizmach współpracy i tożsamości 
krajowych organów nadzoru rynku oraz o 
sposobach kontaktowania się z nimi.

Or. en
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Poprawka 143
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

1. Organy nadzoru rynku organizują swoje 
działania w taki sposób, by można było 
osiągnąć maksymalną skuteczność.
Przeprowadzają one odpowiednie kontrole 
właściwości produktów w wymaganym 
zakresie i z wymaganą częstotliwością, 
poprzez badanie dokumentacji oraz, 
w stosownych przypadkach, poprzez 
kontrole bezpośrednie i laboratoryjne 
produktów w oparciu o odpowiednie 
próbki. W stosownych przypadkach oprócz 
tych tradycyjnych mechanizmów badania 
próbek rynkowych organy nadzoru rynku 
przechodzą do aktywnego 
przeprowadzania audytów procesów 
łańcucha dostaw u podmiotów
uczestniczących w produkcji, imporcie, 
handlu, budowaniu świadomości marki 
czy sprzedaży detalicznej produktów 
konsumpcyjnych. Państwa członkowskie 
prowadzą ewidencję tych kontroli w 
ramach systemu informacyjnego i 
komunikacyjnego do celów nadzoru rynku, 
o którym mowa w art. 21.

Or. en

Poprawka 144
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów, niezależnie od kanałów 
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wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

dystrybucji i technik sprzedaży,
w wymaganym zakresie i z wymaganą 
częstotliwością, poprzez badanie 
dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. W 
przypadku kontroli w oparciu o próbki 
organy te używają 2% wszystkich 
produktów wprowadzanych rocznie do 
obrotu jako orientacyjnej wartości dla 
każdego państwa członkowskiego.
Państwa członkowskie prowadzą 
ewidencję tych kontroli w ramach systemu 
informacyjnego i komunikacyjnego do 
celów nadzoru rynku, o którym mowa w 
art. 21.

Or. en

Poprawka 145
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów, niezależnie od kanałów 
dystrybucji i technik sprzedaży,
w wymaganym zakresie i z wymaganą 
częstotliwością, poprzez badanie 
dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

Or. en
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Poprawka 146
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, niezależnie od 
kanałów dystrybucji i technik sprzedaży,
poprzez badanie dokumentacji oraz, 
w stosownych przypadkach, poprzez 
kontrole bezpośrednie i laboratoryjne 
produktów w oparciu o odpowiednie 
próbki. Państwa członkowskie prowadzą 
ewidencję tych kontroli w ramach systemu 
informacyjnego i komunikacyjnego do 
celów nadzoru rynku, o którym mowa w 
art. 21.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie, że należy kontrolować także produkty sprzedawane 
drogą elektroniczną.

Poprawka 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, niezależnie od 
kanałów dystrybucji i technik sprzedaży,
poprzez badanie dokumentacji oraz, 
w stosownych przypadkach, poprzez 
kontrole bezpośrednie i laboratoryjne 
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członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

produktów w oparciu o odpowiednie 
próbki. Państwa członkowskie prowadzą 
ewidencję tych kontroli w ramach systemu 
informacyjnego i komunikacyjnego do 
celów nadzoru rynku, o którym mowa w 
art. 21.

Or. es

Poprawka 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie 
i z wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów z dziedziny bezpieczeństwa lub 
ochrony zdrowia w wymaganym zakresie 
i z wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez ich kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne w oparciu 
o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku produktów z innych sektorów niż ochrona zdrowia lub bezpieczeństwo decyzja 
o przeprowadzeniu kontroli w oparciu o próbki powinna leżeć w gestii państw członkowskich.

Poprawka 149
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

1. Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21, poprzez 
precyzyjne oznaczenie produktu 
zawierające odniesienia do jego typu, 
modelu, numeru partii lub numeru 
seryjnego.

Or. en

Poprawka 150
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku rozpoznają 
zagrożenia stwarzane przez produkty 
objęte zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a także cechy 
charakterystyczne takich zagrożeń poprzez 
zastosowanie się do wszelkich 
ewentualnych wskazówek i instrukcji, 
których może udzielić Komisja. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
informacji w ramach systemu 
informacyjnego i komunikacyjnego do 
celów nadzoru rynku, o którym mowa w 
art. 21. Komisja systematycznie dokonuje 
analizy takich informacji oraz – w 
przypadku, gdy posiada informacje, które 
każą jej podejrzewać istnienie zagrożenia, 
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lub w przypadku gdy organy państw 
członkowskich różnią się w zakresie 
rozpoznania zagrożenia – może zażądać 
od krajowych organów nadzoru rynku 
dodatkowych informacji i, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek krajowego 
organu nadzoru rynku, przystąpić do 
samodzielnego przeprowadzenia procesu 
rozpoznania zagrożenia. Komisja 
przekazuje swoje rozpoznanie zagrożenia 
krajowym organom nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest stworzenie wspólnej podstawy dla rozpoznawania 
zagrożenia, na podstawie której krajowe organy nadzoru mogą przeprowadzać swoje 
kontrole. Jednolite rozpoznawanie zagrożenia jest niezbędne, aby podmioty gospodarcze w 
państwach trzecich nie wybierały tej drogi wejścia na rynek UE, gdzie ze względu na mniej 
rygorystyczne kontrole można było uznać ich produkt za stanowiący mniejsze zagrożenie.

Poprawka 151
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach znanych lub nowych 
zagrożeń dla celów określonych w art. 1 
niniejszego rozporządzenia, związanych z 
konkretnym produktem lub kategorią 
produktów, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze w celu ustanowienia 
jednolitych warunków przeprowadzania 
kontroli przez jeden lub kilka organów 
nadzoru rynku w odniesieniu do tego 
konkretnego produktu lub kategorii 
produktów oraz właściwości tego znanego 
lub nowego zagrożenia. Warunki te mogą 
obejmować wymagania dotyczące 
tymczasowego zwiększenia zakresu i 
częstotliwości przeprowadzanych kontroli 
i adekwatności pobieranych próbek.

skreślony
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Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 32 ust. 2.

Or. en

Poprawka152
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach znanych lub nowych 
zagrożeń dla celów określonych w art. 1 
niniejszego rozporządzenia, związanych z 
konkretnym produktem lub kategorią 
produktów, Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze w celu ustanowienia 
jednolitych warunków przeprowadzania 
kontroli przez jeden lub kilka organów 
nadzoru rynku w odniesieniu do tego 
konkretnego produktu lub kategorii 
produktów oraz właściwości tego znanego 
lub nowego zagrożenia. Warunki te mogą 
obejmować wymagania dotyczące 
tymczasowego zwiększenia zakresu i 
częstotliwości przeprowadzanych kontroli 
i adekwatności pobieranych próbek 
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 32 ust. 2.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Tekst ten umożliwia Komisji przedsięwzięcie dodatkowych środków kontrolnych, które 
miałyby być realizowane przez organy nadzoru, niezależnie od tego, czy chodziłoby o 
zagrożenia znane czy nowe dla danego produktu lub kategorii produktów. Może to stanowić 
niespodziewane i niezamierzone obciążenie dla organów nadzoru. Jest to kwestia oddzielna 
od poruszanej w art. 12.
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Poprawka 153
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego ostrzegają w 
odpowiednim terminie użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie.

2. Organy nadzoru rynkowego 
niezwłocznie ostrzegają użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie. 
Informacje te obejmują także dane 
dotyczące producenta, kanał sprzedaży 
detalicznej, cenę oraz okres sprzedaży, 
jeżeli dane te są dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Informacja ze strony organów nadzoru rynku o produktach stwarzających zagrożenie winna 
być przekazywana konsumentom bez jakiejkolwiek zwłoki. Informacje te powinny być 
uzupełnione bardziej szczegółowymi danymi, takimi jak informacje na temat kanału sprzedaży 
detalicznej, jeśli są one dostępne, aby pomóc konsumentom w rozpoznaniu niebezpiecznych 
produktów.

Poprawka 154
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego ostrzegają 
w odpowiednim terminie użytkowników 
na ich terytorium przed produktami, które 
te organy uznały za stwarzające 
zagrożenie.

2. Właściwe organy nadzoru rynkowego 
i w stosownych przypadkach podmioty 
gospodarcze jak najszybciej ostrzegają 
użytkowników przed produktami, które 
uznały za stwarzające zagrożenie.

Or. de
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Poprawka 155
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego ostrzegają w 
odpowiednim terminie użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie.

2. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego niezwłocznie 
ostrzegają użytkowników na ich terytorium 
przed produktami, które te organy uznały 
za stwarzające zagrożenie.

Or. en

Poprawka 156
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego ostrzegają w 
odpowiednim terminie użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie.

2. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego niezwłocznie 
ostrzegają użytkowników na ich terytorium 
przed produktami, które te organy uznały 
za stwarzające zagrożenie.

Or. en

Poprawka 157
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru współpracują 
z podmiotami gospodarczymi w celu 
zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu 
przez produkty udostępniane przez te 

Organy nadzoru rynku współpracują 
z podmiotami gospodarczymi, a także 
innymi właściwymi organami krajowymi 
w celu zapobieżenia zagrożeniu 
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podmioty lub w celu jego ograniczenia. 
W tym celu zachęcają podmioty 
gospodarcze do podejmowania 
dobrowolnych działań i propagują te 
działania, m.in., w stosownych 
przypadkach, poprzez opracowywanie 
i przestrzeganie kodeksów dobrych 
praktyk.

stwarzanemu przez produkty udostępniane 
przez te podmioty gospodarcze lub w celu 
jego ograniczenia. W tym celu zachęcają 
podmioty gospodarcze do podejmowania 
dobrowolnych działań i propagują te 
działania, m.in., w stosownych 
przypadkach, poprzez opracowywanie 
i przestrzeganie kodeksów dobrych 
praktyk.

Or. de

Poprawka 158
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru współpracują z 
podmiotami gospodarczymi w celu 
zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu 
przez produkty udostępniane przez te 
podmioty lub w celu jego ograniczenia. W 
tym celu zachęcają podmioty gospodarcze 
do podejmowania dobrowolnych działań i 
propagują te działania, m.in., w 
stosownych przypadkach, poprzez 
opracowywanie i przestrzeganie kodeksów 
dobrych praktyk.

Organy nadzoru zachęcają podmioty 
gospodarcze do podejmowania 
dobrowolnych działań i propagują te 
działania, m.in., w stosownych 
przypadkach, poprzez opracowywanie i 
przestrzeganie kodeksów dobrych praktyk.

Or. es

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze powinny współpracować z organami nadzoru w celu ograniczenia lub 
zapobieżenia zagrożeniom stwarzanym przez produkty udostępniane przez nie na rynku, 
zgodnie z zapisami dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Współpraca 
podmiotów gospodarczych z organami nadzoru powinna zostać wprowadzona do wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w jego
art. 8, 10 i 11.
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Poprawka 159
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organy nadzoru rynku wykonują swoje 
obowiązki w sposób niezależny, 
bezstronny i wolny od uprzedzeń i 
wypełniają swoje zobowiązania 
wynikające z niniejszego rozporządzenia; 
wykonują one swoje uprawnienia w 
odniesieniu do podmiotów gospodarczych 
zgodnie z zasadą proporcjonalności.

3. Organy nadzoru rynku wykonują swoje 
obowiązki w sposób niezależny, 
bezstronny i wolny od uprzedzeń i 
wypełniają swoje zobowiązania 
wynikające z niniejszego rozporządzenia; 
wykonują one swoje uprawnienia w 
odniesieniu do podmiotów gospodarczych 
zgodnie z zasadą proporcjonalności i z 
należytym uwzględnieniem zasady 
ostrożności określonej w art. 191 ust. 2 
Traktatu (TFUE).

Or. en

Poprawka 160
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organy nadzoru rynku działają z 
pełnym uwzględnieniem skali zagrożenia 
oraz zasady ostrożności.
W tym celu są zobowiązane do 
wyrywkowej analizy określonej liczby 
produktów, która będzie wystarczająca do 
oceny ich zgodności oraz rzeczywistego 
zagrożenia stwarzanego przez te produkty.

Or. it

Poprawka 161
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Organy nadzoru rynku działają z 
pełnym uwzględnieniem skali zagrożenia 
oraz zasady ostrożności. W tym celu są 
zobowiązane do wyrywkowej analizy 
określonej liczby produktów, która będzie 
wystarczająca do oceny ich zgodności oraz 
rzeczywistego zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

Or. it

Poprawka 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Organy nadzoru rynku podejmują 
działania zgodnie ze skalą zagrożenia i 
zasadą ostrożności.

Or. es

Poprawka 163
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego i pobrać 
niezbędne próbki produktów.

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
wkroczyć bez uprzedzenia na teren 
przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, 
przejrzeć dokumentację, wykonać kopie 
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stosownych dokumentów, skontrolować 
systemy informatyczne i pobrać niezbędne 
próbki produktów.

Or. fr

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo konsumentów i walka z oszustwem wymagają zwiększenia uprawnień 
śledczych organów nadzoru, które powinny mieć prawo do przeprowadzania 
niespodziewanych kontroli, zapoznania się z dokumentami i skontrolowania systemów 
informatycznych, ponieważ większość dokumentów przechowywana jest w postaci cyfrowej.

Poprawka 164
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego i pobrać 
niezbędne próbki produktów.

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego, przejrzeć 
dokumentację, wykonać kopie stosownych
dokumentów i pobrać niezbędne próbki 
produktów.

Or. es

Uzasadnienie

Przyznanie dodatkowych kompetencji organom nadzoru rynku zapewni pełne wykonywanie 
powierzonych im zadań.

Poprawka 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego i pobrać 
niezbędne próbki produktów.

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego, przejrzeć 
dokumentację, wykonać kopie stosownych 
dokumentów i pobrać niezbędne próbki 
produktów.

Or. es

Poprawka 166
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dają konsumentom i innym 
zainteresowanym stronom możliwość 
składania skarg dotyczących kwestii 
związanych z bezpieczeństwem 
produktów, działaniami w zakresie nadzoru 
rynku i zagrożeniami związanymi 
z produktami i rozpatrują te skargi zależnie 
od przypadku;

a) dają konsumentom i innym 
zainteresowanym stronom możliwość 
składania skarg dotyczących kwestii 
związanych z bezpieczeństwem 
produktów, działaniami w zakresie nadzoru 
rynku i zagrożeniami związanymi 
z produktami i rozpatrują te skargi 
w odpowiednim terminie zależnie od 
przypadku;

Or. de

Poprawka 167
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) śledzą na bieżąco rozwój wiedzy 
naukowej i technicznej w zakresie 

c) śledzą na bieżąco rozwój wiedzy 
naukowej i technicznej w zakresie 
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bezpieczeństwa produktów. bezpieczeństwa i zgodności produktów ze 
zharmonizowanym prawodawstwem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis nie powinien być ograniczony jedynie do bezpieczeństwa produktu, ale 
należy go rozszerzyć na każdą inną kwestię, która może mieć znaczenie dla zgodności 
produktów ze zharmonizowanym prawodawstwem Unii.

Poprawka 168
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) monitorują wypadki i szkody dla 
zdrowia, co do których istnieją 
przypuszczenia, iż zostały spowodowane 
przez te produkty.

Or. en

Poprawka 169
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) monitorują wypadki i szkody dla 
zdrowia, które związane są z tymi 
produktami;

Or. en

Poprawka 170
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) sprawdzają zgodność produktów z 
mającym zastosowanie prawodawstwem 
Unii.

Or. en

Poprawka 171
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) chętnie uczestniczą w krajowych 
działaniach w zakresie normalizacji, 
których celem jest opracowanie lub 
przegląd norm, których zażądała Komisja 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 
1025/2012.

Or. en

Poprawka 172
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) uczestniczą, jeżeli jest to możliwe i 
stosowne, w działaniach organizacji 
normalizacyjnych na potrzeby 
opracowania lub przeglądu norm zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2010.

Or. en
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Uzasadnienie

Rzeczą pożyteczną dla organów nadzoru rynku byłoby ich ścisłe włączenie w proces 
normalizacji, ponieważ pomogłoby to im w śledzeniu na bieżąco rozwoju wiedzy naukowej i 
technicznej, co stanowi wymóg określony w lit. c) niniejszego ustępu.

Poprawka 173
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ustanawia się i podaje do publicznej 
wiadomości odpowiednie procedury, aby 
umożliwić organom nadzoru rynku 
wypełnienie tych obowiązków.

6. Ustanawia się i podaje do publicznej 
wiadomości odpowiednie procedury, aby 
umożliwić organom nadzoru rynku 
wypełnienie tych obowiązków. W 
szczególności organy nadzoru rynku na 
żądanie udostępniają publicznie 
następujące informacje:
a) tożsamość tych produktów, w 
odniesieniu do których złożono skargi 
dotyczące ich bezpieczeństwa zgodnie z 
art. 6 ust. 5;
b) charakter wady wpływającej na 
bezpieczeństwo oraz zauważone przez 
składającego skargę zagrożenie stwarzane 
przez produkt, a także każdy zgłoszony 
niebezpieczny wypadek lub odniesione 
obrażenia;
c) wszelkie komentarze podmiotów 
gospodarczych na temat skargi;
d) jakie działania następcze organ 
nadzoru rynku uznał za odpowiednie.

Or. en

Poprawka 174
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ochrona poufności nie może stanowić 
przeszkody w przekazywaniu organom 
nadzoru rynku informacji istotnych dla 
zapewnienia skuteczności nadzoru rynku.

8. Zachowanie poufności nie może 
stanowić przeszkody w przekazywaniu 
organom nadzoru rynku informacji 
istotnych dla zapewnienia skuteczności 
nadzoru rynku.

Or. de

Poprawka 175
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu i, 
w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku i 
działań pokrewnych oraz uwzględnia 
szczególne potrzeby przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, podczas wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
rozporządzenia (UE) nr […/…] [w 
sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych], a także zapewnia 
doradztwo i wsparcie Obejmuje on 
następujące elementy:

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu i, 
w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku i 
działań pokrewnych.

Or. es

Uzasadnienie

Nie należy warunkować stosowania przepisów Unii specyficznymi potrzebami 
przedsiębiorstw. Ogólnym celem tego przepisu jest sprawdzenie, czy produkty spełniają 
wymogi ustanowione przepisami Unii.
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Poprawka 176
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu 
i, w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku 
i działań pokrewnych oraz uwzględnia 
szczególne potrzeby przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza MŚP, podczas wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii 
i rozporządzenia (UE) nr […/…] 
[w sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych], a także zapewnia 
doradztwo i wsparcie Obejmuje on 
następujące elementy:

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu 
i, w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku 
i działań pokrewnych oraz uwzględnia 
szczególne potrzeby konsumentów
podczas wdrażania prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii i rozporządzenia 
(UE) nr […/…] [w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych], a także 
zapewnia odpowiednim podmiotom
doradztwo i wsparcie. Obejmuje on 
następujące elementy:

Or. de

Poprawka 177
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu i, 
w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku i 
działań pokrewnych oraz uwzględnia 
szczególne potrzeby przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, podczas wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
rozporządzenia (UE) nr […/…] [w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu i, 
w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku i 
działań pokrewnych oraz uwzględnia 
szczególne potrzeby przedsiębiorstw i 
konsumentów podczas wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
rozporządzenia (UE) nr […/…] [w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
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konsumpcyjnych], a także zapewnia 
doradztwo i wsparcie Obejmuje on 
następujące elementy:

konsumpcyjnych], a także zapewnia 
doradztwo i wsparcie. Obejmuje on 
następujące elementy:

Or. en

Poprawka 178
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasoby finansowe, pracowników oraz 
środki techniczne i inne środki 
przeznaczone dla tych organów;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy zapis mógłby ograniczyć elastyczność państw członkowskich w odniesieniu do 
skutecznego organizowania własnych działań w zakresie nadzoru rynku.

Poprawka 179
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zasoby finansowe, pracowników oraz 
środki techniczne i inne środki 
przeznaczone dla tych organów,

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Orientacja i pomoc podmiotom gospodarczym nie odpowiada charakterystyce organów 
nadzoru i może umniejszać ich niezależność. Proponuje się skreślenie punktu b), uznaje się że 
jest to temat poufny.
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Poprawka 180
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) poziomy i sposoby obliczania opłat 
mających zastosowanie w odniesieniu do 
podmiotów gospodarczych zgodnie z art. 
10 i 16 niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

W celu sprzyjania wykształceniu się wspólnej praktyki w odniesieniu do opłat naliczanych 
podmiotom gospodarczym, które udostępniły na rynku niebezpieczny lub w inny sposób 
niezgodny produkt, wydaje się rzeczą odpowiednią, aby uwzględnić odnośne informacje w 
ogólnych programach nadzoru rynku, tak aby zarówno Komisja, jak i pozostałe państwa 
członkowskie były na bieżąco informowane.

Poprawka 181
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) laboratoria badawcze specjalizujące 
się w kategorii towarów, do której należy 
produkt będący przedmiotem kontroli
zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 28;

Or. it

Poprawka 182
Norica Nicolai
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje o programach ogólnych i 
sektorowych oraz ich aktualizacje są 
przekazywane pozostałym państwom 
członkowskim i Komisji, oraz, z 
zastrzeżeniem art. 6 ust. 6, są publicznie 
udostępniane w formie elektronicznej i, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

3. Informacje o programach ogólnych i 
sektorowych oraz ich aktualizacje są 
przygotowywane po przeprowadzeniu 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami oraz są
przekazywane pozostałym państwom 
członkowskim i Komisji. Z zastrzeżeniem 
art. 6 ust. 6, informacje te są publicznie 
udostępniane w formie elektronicznej i, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że w programach nadzoru rynku uwzględnia się potrzeby 
przedsiębiorstw, konsumentów itp., państwa członkowskie powinny przeprowadzać 
konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami przed opracowaniem takich 
programów.

Poprawka 183
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje o programach ogólnych i 
sektorowych oraz ich aktualizacje są 
przekazywane pozostałym państwom 
członkowskim i Komisji, oraz, z 
zastrzeżeniem art. 6 ust. 6, są publicznie 
udostępniane w formie elektronicznej i, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

3. Informacje o programach ogólnych i 
sektorowych oraz ich aktualizacje są 
przekazywane pozostałym państwom 
członkowskim przez Komisję, oraz, z 
zastrzeżeniem art. 6 ust. 6, są publicznie 
udostępniane w formie elektronicznej i, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

Or. es
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Uzasadnienie

Skuteczniejsze jest informowanie o programach państw członkowskich przez Komisję.

Poprawka 184
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, w 
stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie 
dokumenty i informacje wymagane przez 
te organy do celów przeprowadzenia 
swoich działań, w języku łatwo dla nich 
zrozumiałym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze skreślenie związane jest z poprawkami, w których obowiązki poszczególnych 
podmiotów gospodarczych zostały ujęte w sposób bardziej szczegółowy.

Poprawka 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, 
w stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie 
dokumenty i informacje wymagane przez 
te organy do celów przeprowadzenia 
swoich działań, w języku łatwo dla nich 
zrozumiałym.

1. Na uzasadniony wniosek, podmioty 
gospodarcze i, w stosownych przypadkach, 
jednostki oceniające zgodność, 
udostępniają organom nadzoru rynku 
wszelkie dokumenty i informacje 
wymagane przez te organy do celów 
przeprowadzenia swoich działań. Jeżeli 
podmiot gospodarczy otrzymał wcześniej 
dane dokumenty i informacje od innego 
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podmiotu gospodarczego i jeżeli, zgodnie 
z przepisami unijnymi i państw 
członkowskich, te dokumenty i informacje 
są uznane za poufne w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, należy zapewnić 
zachowanie poufności podczas ich 
udostępniania.

Or. de

Poprawka 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, w 
stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie
dokumenty i informacje wymagane przez 
te organy do celów przeprowadzenia 
swoich działań, w języku łatwo dla nich 
zrozumiałym.

1. Na uzasadniony wniosek, podmioty 
gospodarcze i, w stosownych przypadkach, 
jednostki oceniające zgodność, 
udostępniają organom nadzoru rynku 
wszystkie dokumenty i informacje 
wymagane przez te organy do celów 
przeprowadzenia swoich działań, w formie 
elektronicznej lub fizycznej oraz w języku 
łatwo dla nich zrozumiałym. Takie 
informacje obejmują informacje, które 
umożliwiają, w stosownych przypadkach, 
dokładną identyfikację produktu i 
prześledzenie drogi produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem takiego brzmienia tego ustępu jest chęć uniknięcia nakładania zbędnych obciążeń 
administracyjnych na podmioty gospodarcze poprzez doprecyzowanie informacji, których 
mogą zażądać organy nadzoru rynku. Drugi ustęp niniejszego artykułu jest zbędny i w 
związku z tym stosowna jego część została włączona do tego ustępu.

Poprawka 187
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, w 
stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie 
dokumenty i informacje wymagane przez 
te organy do celów przeprowadzenia 
swoich działań, w języku łatwo dla nich
zrozumiałym.

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, w 
stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie 
niezbędne dokumenty i informacje 
wymagane przez te organy do celów 
przeprowadzenia swoich działań, w języku 
łatwo zrozumiałym dla użytkowników 
końcowych, określonym przez dane 
państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 188
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, w 
stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie 
dokumenty i informacje wymagane przez 
te organy do celów przeprowadzenia 
swoich działań, w języku łatwo dla nich 
zrozumiałym.

1. Na żądanie i bez uszczerbku dla art. R2 
ust. 9, art. R4 ust. 9 i art. R5 ust. 5 
załącznika I do decyzji 768/2008/WE, 
podmioty gospodarcze i, w stosownych 
przypadkach, jednostki oceniające 
zgodność, udostępniają organom nadzoru 
rynku wszelkie dokumenty i informacje 
wymagane przez te organy do celów 
przeprowadzenia swoich działań, w języku 
łatwo dla nich zrozumiałym.

Or. en

Poprawka 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty gospodarcze przekazują 
wszelkie niezbędne informacje organom 
nadzoru rynku, w tym informacje, które 
umożliwiają dokładną identyfikację 
produktu i prześledzenie drogi produktu.

2. Podmioty gospodarcze współpracują z 
organami nadzoru rynku, na ich żądanie, 
we wszelkich działaniach 
ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń,
jakie stwarzają produkty, które te 
podmioty wprowadziły do obrotu lub 
udostępniły na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć ciążący na podmiotach gospodarczych obowiązek współpracy zgodnie z 
przepisami zawartymi w innych artykułach niniejszego rozporządzenia. Obowiązek ten 
obejmuje podejmowanie działań naprawczych i wszelkich innych działań, które mogą być 
konieczne w celu usunięcia zagrożenia. Propozycja ta jest zgodna z przepisami nowych ram 
prawnych.

Poprawka 190
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Producenci i importerzy umieszczają 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy oraz adres kontaktowy na 
produkcie albo na jego opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do produktu.
Adres wskazuje pojedynczy punkt, w 
którym można skontaktować się z 
producentem lub importerem.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że wymogi dotyczące identyfikowalności mają istotne znaczenie w 
przypadku produktów stanowiących zidentyfikowane zagrożenie, należy te wymogi ograniczyć 
do tych właśnie produktów i dlatego wprowadzono odniesienie do produktów objętych 
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specjalnymi wymogami bezpieczeństwa. Ponadto ze względu na koszt tego środka należy 
zawsze zezwalać na zastosowanie uzasadnionego rozwiązania alternatywnego w postaci 
opisów na opakowaniach lub materiałach towarzyszących.

Poprawka 191
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Producenci i importerzy umieszczają 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy oraz adres kontaktowy na 
produkcie albo na jego opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do produktu.
Adres wskazuje pojedynczy punkt, w 
którym można skontaktować się z 
producentem lub importerem.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że wymogi dotyczące identyfikowalności mają istotne znaczenie w 
przypadku produktów stanowiących zidentyfikowane zagrożenie, należy te wymogi ograniczyć 
do tych właśnie produktów i dlatego wprowadzono odniesienie do produktów objętych 
specjalnymi wymogami bezpieczeństwa. Ponadto ze względu na koszt tego środka należy 
zawsze zezwalać na zastosowanie uzasadnionego rozwiązania alternatywnego w postaci 
opisów na opakowaniach lub materiałach towarzyszących.

Poprawka 192
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Informacje udostępnione lub 
dostarczone organom nadzoru rynku na 
podstawie tego artykułu powinny być 
przedstawione w sposób czytelny i 
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uporządkowany.

Or. fr

Poprawka 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Ogólne obowiązki producentów

1. Producenci wprowadzający swoje 
produkty do obrotu gwarantują, że zostały 
one zaprojektowane i wytworzone zgodnie 
z właściwymi przepisami UE.
2. Producenci sporządzają wymaganą 
dokumentację techniczną zgodnie z 
właściwym zharmonizowanym 
prawodawstwem UE.
3. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony przez 
nich do obrotu produkt jest niezgodny 
z właściwym zharmonizowanym 
prawodawstwem UE, niezwłocznie 
podejmują niezbędne działania naprawcze 
w celu zapewnienia zgodności produktu, 
jego wycofania z obrotu lub, 
w stosownych przypadkach, odzyskania.
Ponadto jeżeli produkt stwarza zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, producenci niezwłocznie 
informują o tym właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
niezgodności z przepisami oraz wszelkich 
podjętych środków naprawczych.
4. Producenci mający siedzibę poza Unią 
wyznaczają jednego upoważnionego 
przedstawiciela mającego siedzibę w Unii 
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na potrzeby nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uzupełnić art. 8 wniosku w odniesieniu do obowiązków podmiotów gospodarczych. W 
tym kontekście oraz zgodnie z decyzją 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu, rozporządzeniem (UE) nr 167/2013 w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, rozporządzeniem (UE) nr 
168/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz 
czterokołowców, a także z dyrektywą 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, należy 
wyraźnie ująć konkretne obowiązki poszczególnych podmiotów gospodarczych, których zakres 
odpowiedzialności różni się w zależności od ich miejsca w łańcuchu dostaw.

Poprawka 194
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8b
Obowiązki producentów

1. Producenci wprowadzający swoje 
produkty do obrotu gwarantują, że zostały 
one zaprojektowane i wytworzone zgodnie 
z właściwymi przepisami unijnymi.
2. Proporcjonalnie w stosunku do 
potencjalnego zagrożenia stwarzanego 
przez produkt producenci stosują 
odpowiednie systemy zarządzania jakością 
w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami i bezpieczeństwa swoich 
produktów. Producenci przeprowadzają 
badanie próbek produktów 
udostępnionych na rynku, rozpatrują 
reklamacje i prowadzą ewidencję skarg, 
wyrobów niezgodnych i przypadków 
odzyskania produktu, a także informują 
dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.
3. Producenci sporządzają wymaganą 
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dokumentację techniczną zgodnie z 
właściwym prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii.
4. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu i 
udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich uzasadniony wniosek.
5. Producenci zapewniają, aby ich 
produkty były opatrzone wskazaniem typu, 
numerem partii lub numerem seryjnym
lub inną widoczną i czytelną dla 
konsumenta informacją umożliwiającą 
ich identyfikację, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter produktu to 
uniemożliwiają, producenci zapewniają, 
aby wymagane informacje były 
umieszczone na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu.
6. Producenci umieszczają swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
kontaktowy na produkcie albo – jeżeli nie 
jest to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu.
Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, 
w którym można skontaktować się 
z producentem.
7. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony przez 
nich do obrotu produkt stwarza 
zagrożenie, w tym poprzez niezgodność z 
właściwym prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, niezwłocznie 
podejmują niezbędne działania naprawcze 
w celu zapewnienia zgodności produktu, 
jego wycofania z obrotu lub, 
w stosownych przypadkach, odzyskania.
Ponadto jeżeli produkt stwarza poważne 
zagrożenie, producenci niezwłocznie 
informują o tym właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożenia oraz wszelkich podjętych 
środków naprawczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów gospodarczych 
w ramach prawodawstwa.

Poprawka 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8c
Ogólne obowiązki wyłącznych 
upoważnionych przedstawicieli

Na potrzeby nadzoru rynku wyłączny 
upoważniony przedstawiciel wykonuje 
zadania określone w pełnomocnictwie 
udzielonym mu przez producenta.
Obowiązki określone w art. [8a ust. 1 –
Ogólne obowiązki producentów] oraz 
sporządzanie dokumentacji technicznej 
nie wchodzi w zakres pełnomocnictwa 
wyłącznego upoważnionego 
przedstawiciela.
Pełnomocnictwo umożliwia wyłącznemu 
upoważnionemu przedstawicielowi 
wykonywanie co najmniej następujących 
obowiązków:
a) przechowywania deklaracji zgodności 
WE oraz dokumentacji technicznej do 
dyspozycji krajowych organów nadzoru;
b) na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego, udzielania temu 
organowi wszystkich informacji i 
udostępniania mu dokumentacji 
koniecznej do wykazania zgodności 
produktu objętego prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii;
c) na żądanie właściwych organów –
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podejmowania z nimi współpracy we 
wszelkich działaniach ukierunkowanych 
na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają 
produkty objęte pełnomocnictwem.

Or. en

Poprawka 196
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8d
Upoważnieni przedstawiciele

1. Producent mający siedzibę poza Unią 
wyznacza upoważnionego przedstawiciela 
mającego siedzibę w Unii na potrzeby 
nadzoru rynku.
2. Na potrzeby nadzoru rynku 
upoważniony przedstawiciel wykonuje 
zadania określone w pełnomocnictwie 
udzielonym mu przez producenta.
Pełnomocnictwo umożliwia 
upoważnionemu przedstawicielowi 
wykonywanie co najmniej następujących 
obowiązków:
a) na żądanie organu nadzoru rynku 
udzielania temu organowi wszelkich 
informacji i udostępniania dokumentacji 
koniecznej do ustalenia zgodności danego
produktu z wymaganiami;
b) na żądanie organu nadzoru rynku 
współpracowania z nim w działaniach 
podjętych w celu usunięcia zagrożeń, 
jakie stwarzają produkty objęte 
pełnomocnictwem.

Or. en
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Uzasadnienie

Uściślenie obowiązków i zakresu odpowiedzialności upoważnionych przedstawicieli, którzy –
zgodnie z tą poprawką – wyznaczani są przez producentów mających siedzibę poza UE.
Niniejsza poprawka zastępuje zaproponowaną przez sprawozdawcę poprawkę 36.

Poprawka 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8e
Ogólne obowiązki importerów

1. Importerzy wprowadzają do obrotu 
jedynie zgodne z przepisami i bezpieczne 
produkty.
2. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby 
producent sporządził dokumentację 
techniczną oraz aby produkt był 
oznakowany zgodnie z wymogami i aby 
załączono do niego wymagane 
dokumenty.
3. Jeżeli importerzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że produkt nie jest 
zgodny z właściwym prawodawstwem UE, 
nie wolno im wprowadzać go do obrotu.
Ponadto jeżeli uznają oni lub mają 
powody, by uważać, że produkt stwarza 
poważne zagrożenie, informują o tym 
producenta i organy nadzoru rynku. W 
przypadku produktów posiadających 
homologację importerzy również 
informują o tym organ, który tej 
homologacji udzielił.

Or. en

Poprawka 198
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8f
Obowiązki importerów

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby 
produkt był zgodny z właściwym 
prawodawstwem Unii.
2. Jeżeli importer uważa lub ma powody, 
by uważać, że produkt stwarza zagrożenie, 
w tym poprzez niezgodność z właściwym 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
nie wolno mu wprowadzić produktu do 
obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona 
jego zgodność z przepisami. Ponadto jeżeli 
produkt stwarza poważne zagrożenie, 
importer informuje o tym producenta i 
organy nadzoru rynku państwa 
członkowskiego, w którym importer ma 
siedzibę.
3. Importerzy umieszczają swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
kontaktowy na produkcie albo – jeżeli nie
jest to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu.
Dopilnowują oni, aby dodatkowe etykiety 
nie utrudniały odczytania informacji 
zawartych na etykiecie umieszczonej przez 
producenta.
4. Proporcjonalnie w stosunku do 
potencjalnego zagrożenia stwarzanego 
przez produkt importerzy stosują 
odpowiednie systemy zarządzania jakością 
w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami i bezpieczeństwa 
importowanych produktów.
Przeprowadzają oni badanie próbek 
produktów wprowadzonych do obrotu, 
rozpatrują reklamacje i prowadzą 
ewidencję skarg, wyrobów niezgodnych i 
przypadków odzyskania produktu, a także 
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informują producenta i dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.
5. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony przez 
nich do obrotu produkt stwarza 
zagrożenie, w tym poprzez niezgodność z 
właściwym prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, niezwłocznie 
podejmują niezbędne działania naprawcze 
w celu zapewnienia zgodności produktu, 
jego wycofania z obrotu lub, 
w stosownych przypadkach, odzyskania.
Ponadto jeżeli produkt stwarza poważne 
zagrożenie, importerzy niezwłocznie 
informują o tym właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożenia oraz wszelkich podjętych 
środków naprawczych.
6. Importerzy przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu i 
udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich uzasadniony wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów gospodarczych 
w ramach prawodawstwa.

Poprawka 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8g
Ogólne obowiązki dystrybutorów
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1. Dystrybutorzy zobowiązani są zachować 
w swoich działaniach ostrożność, by 
upewnić się, czy produkty, które 
udostępniają na rynku, są zgodne z 
wymogami określonymi w prawodawstwie 
Unii.
Przed udostępnieniem produktu na rynku 
dystrybutorzy sprawdzają, czy nosi on 
oznakowanie zgodne z wymogami 
ustawowymi lub, w stosownych 
przypadkach, znak homologacji oraz że 
załączono do niego wymagane dokumenty 
wykazujące zgodność, w tym, w 
stosownych przypadkach, informacje 
dotyczące etykiety oraz instrukcje i 
informacje na temat bezpieczeństwa w 
oficjalnym języku lub oficjalnych 
językach państwa członkowskiego, w 
którym produkt ma zostać udostępniony 
na rynku.
2. Dystrybutorzy przekazują wszelkie 
niezbędne informacje organom nadzoru 
rynku, w tym informacje, które 
umożliwiają dokładną identyfikację 
produktu i śledzenie produktu.

Or. en

Poprawka 200
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8h
Obowiązki dystrybutorów

1. Jeżeli dystrybutor uważa lub ma 
powody, by uważać, że produkt stwarza 
zagrożenie, w tym poprzez niezgodność z 
właściwym prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, nie wolno mu 
udostępnić produktu na rynku, dopóki nie 
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zostanie zapewniona jego zgodność z 
przepisami. Ponadto jeżeli produkt 
stwarza poważne zagrożenie, dystrybutor 
informuje o tym producenta lub 
importera, stosowanie do sytuacji, a także 
organ nadzoru rynku państwa 
członkowskiego, w którym dystrybutor ma 
siedzibę.
2. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony przez 
nich do obrotu produkt stwarza 
zagrożenie, w tym poprzez niezgodność z 
właściwym prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, niezwłocznie 
podejmują niezbędne działania naprawcze 
w celu zapewnienia zgodności produktu, 
wycofania go z obrotu lub, w stosownych 
przypadkach, odzyskania. Ponadto jeżeli 
produkt stwarza poważne zagrożenie, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
właściwe organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożenia oraz wszelkich podjętych 
działań naprawczych.
3. Jeżeli do dystrybutora wpłynie wniosek 
o udostępnienie dokumentacji 
technicznej, podejmuje on działania 
zmierzające do samodzielnego uzyskania 
tej dokumentacji i przekazania jej 
organowi lub tak organizuje działania, 
aby dokumentacja została przesłana 
organowi bezpośrednio przez producenta.
W drugim przypadku dystrybutor nie jest 
zwolniony z odpowiedzialności i może 
ponieść kary w przypadku, gdy 
dokumentacja nie dotrze do organu.
Dystrybutor ma możliwość, w przypadku 
gdy wpłynął do niego uzasadniony 
wniosek, kontaktowania się z importerem,
producentem lub upoważnionym 
przedstawicielem w celu uzyskania 
dokumentacji lub takiej organizacji 
działań, aby została ona przesłana przez 
nich bezpośrednio do organu. Ciążący na 
dystrybutorze obowiązek dostarczenia 
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dokumentacji technicznej organowi na 
jego uzasadniony wniosek nie obejmuje 
obowiązku jej zachowania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów 
gospodarczych w ramach prawodawstwa. Uściślenie zawarte w pkt 4 pozwala producentowi 
mieć pewność, że poufne informacje handlowe zawarte w dokumentacji technicznej nie będą 
systematycznie udostępniane dystrybutorom, którzy są potencjalnymi konkurentami na rynku, 
oraz że pozostaną one poufne.

Poprawka 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8i
Produkt niezgodny pod względem 

formalnym
1. Jeżeli organy nadzoru rynku stwierdzą 
jeden z następujących przypadków braku 
zgodności pod względem formalnym w 
odniesieniu do produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
nakładają one na dany podmiot 
gospodarczy wymóg usunięcia tej 
niezgodności formalnej:
a) oznakowanie CE lub inne oznakowanie 
wymagane przez prawodawstwo 
harmonizacyjne Unii nie zostało 
umieszczone lub zostało umieszczone w 
sposób nieprawidłowy;
b) deklaracja zgodności UE, w przypadku 
gdy jest ona wymagana, nie została 
sporządzona lub została sporządzona 
niewłaściwie;
c) dokumentacja techniczna jest 
niekompletna lub niedostępna;
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d) wymagane etykiety lub wskazówki 
dotyczące użytkowania są niekompletne 
lub nie zostały załączone.
2. Jeśli podmiot gospodarczy nie usunie 
braku zgodności pod względem 
formalnym, o którym mowa w ust. 1, 
organy nadzoru rynku dopilnowują, aby 
produkt został wycofany z obrotu lub 
odzyskany.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest odpowiednim rozwiązaniem tworzenie automatycznego i nieuzasadnionego 
powiązania między okolicznością braku zgodności pod względem formalnym a istnieniem 
istotnego zagrożenia. Proponuje się zatem, aby przypadki braku zgodności pod względem 
formalnym traktować odrębnie, co nie wyklucza możliwości przeprowadzenia oceny 
zagrożenia.

Poprawka 202
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty stwarzające zagrożenie Procedury postępowania w przypadku 
produktów niezgodnych z przepisami lub 
produktów stwarzających zagrożenie

Or. en

Poprawka 203
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty stwarzające zagrożenie Produkty niezgodne z przepisami i
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produkty stwarzające zagrożenie

Or. en

Poprawka 204
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji,
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc 
pod uwagę względy i kryteria określone w 
art. 13.

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może nie spełniać 
wymogów lub stwarzać zagrożenie, 
przeprowadzają ocenę ryzyka w 
odniesieniu do danego produktu,
obejmującą wymogi przewidziane we 
właściwym prawodawstwie unijnym, a w 
razie potrzeby, względy i kryteria 
określone w art. 13.

Or. en

Poprawka 205
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
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zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

zagrożenie lub w inny sposób jest 
niezgodny z właściwym prawodawstwem 
unijnym, przeprowadzają ocenę w 
odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

Or. en

Poprawka 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie i być może jest niezgodny z 
właściwym prawodawstwem unijnym, 
przeprowadzają ocenę ryzyka w 
odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

Or. en

Poprawka 207
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
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lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku dowiedzą się lub 
będą miały wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt, który jest wprowadzany 
do obrotu, udostępniany na rynku, bądź 
używany w ramach świadczenia usługi, 
może stwarzać zagrożenie, przeprowadzają 
ocenę ryzyka w odniesieniu do tego 
produktu, biorąc pod uwagę względy 
i kryteria określone w art. 13.

Or. de

Poprawka 208
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w 
art. 13.

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w 
art. 13 niniejszego rozporządzenia i w 
art. 6 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Ocena ryzyka powinna być przeprowadzana na podstawie wymogów i kryteriów 
ustanowionych w art. 13, artykuł ten nie obejmuje oceny ryzyka (oceny bezpieczeństwa) 
produktów niepodlegających harmonizacji, dla których nie istnieją normy, dlatego proponuje 
się uzupełnienie zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych, w którym wzięto pod uwagę tę sytuację.
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Poprawka 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w
art. 13.

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania 
kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
lub w wyniku otrzymania informacji, 
organy nadzoru rynku mają wystarczający 
powód, aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w 
art. 13 niniejszego rozporządzenia i w 
art. 6 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.

Or. es

Poprawka 210
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem art. R31 i zgodnie z art. 
R34 załącznika I do decyzji 768/2008/WE, 
w przypadku gdy państwo członkowskie 
dokona jednego z poniższych ustaleń, 
zobowiązuje ono zainteresowany podmiot 
gospodarczy do usunięcia danej 
niezgodności:
a) oznakowanie zgodności zostało 
umieszczone z naruszeniem art. [R11] lub 
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art. [R12] decyzji 768/2008/WE;
a) nie umieszczono oznakowania 
zgodności;
c) nie sporządzono deklaracji zgodności 
WE;
d) deklaracja zgodności WE nie została 
sporządzona w prawidłowy sposób;
e) dokumentacja techniczna jest 
niedostępna albo niekompletna.
W przypadku utrzymywania się 
niezgodności, o której mowa w ust. 1, 
zainteresowane państwo członkowskie 
wprowadza wszelkie odpowiednie środki w 
celu ograniczenia lub zakazania 
udostępniania produktu na rynku, lub 
zapewnienia jego wycofania z obrotu lub 
odzyskania.

Or. en

Poprawka 211
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku należycie
uwzględniają wszystkie powszechnie 
dostępne wyniki badań i oceny ryzyka już 
przeprowadzone lub wydane w odniesieniu 
do produktu przez podmiot gospodarczy 
lub dowolną inną osobę lub organ, w tym 
organy innych państw członkowskich.

Organy nadzoru rynku uwzględniają 
wszystkie powszechnie dostępne i 
zrozumiałe wyniki badań i oceny ryzyka 
już przeprowadzone lub wydane w 
odniesieniu do produktu przez podmiot 
gospodarczy lub dowolną inną osobę lub 
organ, w tym organy innych państw 
członkowskich.

Or. es

Uzasadnienie

Skreślić „należycie”, ponieważ może dawać pole dla różnorakich interpretacji, dodać 
natomiast „zrozumiałe”, po „powszechnie dostępne”, aby móc brać pod uwagę wyniki oceny 
ryzyka.
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Poprawka 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku należycie 
uwzględniają wszystkie powszechnie 
dostępne wyniki badań i oceny ryzyka już 
przeprowadzone lub wydane w odniesieniu 
do produktu przez podmiot gospodarczy 
lub dowolną inną osobę lub organ, w tym 
organy innych państw członkowskich.

Organy nadzoru rynku należycie 
uwzględniają wszystkie powszechnie 
dostępne i zrozumiałe wyniki badań i 
oceny ryzyka już przeprowadzone lub 
wydane w odniesieniu do produktu przez 
podmiot gospodarczy lub dowolną inną 
osobę lub organ, w tym organy innych 
państw członkowskich.

Or. es

Poprawka 213
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku należycie 
uwzględniają wszystkie powszechnie 
dostępne wyniki badań i oceny ryzyka już 
przeprowadzone lub wydane w odniesieniu 
do produktu przez podmiot gospodarczy 
lub dowolną inną osobę lub organ, w tym 
organy innych państw członkowskich.

Organy nadzoru rynku należycie 
uwzględniają wszystkie powszechnie 
dostępne i obiektywne wyniki badań 
i oceny ryzyka już przeprowadzone lub 
wydane w odniesieniu do produktu przez 
podmiot gospodarczy lub dowolną inną 
osobę lub organ, w tym organy innych 
państw członkowskich.

Or. de

Poprawka 214
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
brak zgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem daje organom 
nadzoru rynku wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt może stwarzać 
zagrożenie w każdym z następujących 
przypadków:

skreślony

a) oznakowanie CE lub inne oznakowanie 
wymagane przez prawodawstwo 
harmonizacyjne Unii nie zostało 
umieszczone lub zostało umieszczone w 
sposób nieprawidłowy;
b) deklaracja zgodności UE, w przypadku 
gdy jest ona wymagana, nie została 
sporządzona lub została sporządzona 
niewłaściwie;
c) dokumentacja techniczna jest 
niekompletna lub niedostępna;
d) wymagane etykiety lub instrukcje 
stosowania są niekompletne lub nie 
zostały załączone.
Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Or. en

Poprawka 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
brak zgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem daje organom 
nadzoru rynku wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt może stwarzać 
zagrożenie w każdym z następujących 
przypadków:

skreślony

a) oznakowanie CE lub inne oznakowanie 
wymagane przez prawodawstwo 
harmonizacyjne Unii nie zostało 
umieszczone lub zostało umieszczone w 
sposób nieprawidłowy;
b) deklaracja zgodności UE, w przypadku 
gdy jest ona wymagana, nie została 
sporządzona lub została sporządzona 
niewłaściwie;
c) dokumentacja techniczna jest 
niekompletna lub niedostępna;
d) wymagane etykiety lub instrukcje 
stosowania są niekompletne lub nie 
zostały załączone.
Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zgodności pod względem formalnym nie wydaje się wystarczający do uznania, że 
produkt może stwarzać zagrożenie. Proponowane jest zatem odrębne rozpatrywanie 
przypadków braku zgodności pod względem formalnym. Tekst został zmieniony i przeniesiony 
do nowego art. 8a.
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Poprawka 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
brak zgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem daje organom 
nadzoru rynku wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt może stwarzać 
zagrożenie w każdym z następujących 
przypadków:

W odniesieniu do produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
brak zgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem może dać organom 
nadzoru rynku wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt może stwarzać 
zagrożenie w każdym z następujących 
przypadków:

Or. de

Uzasadnienie

Decyzja o tym, czy dany produkt stanowi zagrożenie leży w gestii organów nadzoru rynku.

Poprawka 217
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii,
brak zgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem daje organom 
nadzoru rynku wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt może stwarzać 
zagrożenie w każdym z następujących 
przypadków:

W odniesieniu do produktu brak zgodności 
pod względem formalnym z 
prawodawstwem Unii daje organom 
nadzoru rynku wystarczający powód, aby 
sądzić, że produkt może stwarzać 
zagrożenie w każdym z następujących 
przypadków:

Or. es

Uzasadnienie

Brak zgodności pod względem formalnym powinien zostać rozciągnięty na wszystkie 
produkty, w tym niepodlegające harmonizacji, ponieważ w rozporządzeniu w sprawie 
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bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych ustanawia się obowiązek posiadania 
dokumentacji technicznej potwierdzającej bezpieczeństwo produktu, który zamierza się 
wprowadzić na rynek, identyfikującej podmioty gospodarcze i – w razie potrzeby –
zawierającej instrukcje i ostrzeżenia.

Poprawka 218
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) produkt lub jakakolwiek forma 
prezentacji produktu zostały oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny z zarejestrowanym 
znakiem towarowym lub do niego 
podobny, przez co nie ma gwarancji co do 
jego autentyczności bądź pochodzenia;

Or. en

Poprawka 219
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkt lub jakakolwiek forma 
prezentacji produktu zostały oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny z zarejestrowanym 
znakiem towarowym lub do niego 
podobny, przez co nie ma gwarancji co do 
jego autentyczności bądź pochodzenia;

Or. fr
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Poprawka 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, podmiot gospodarczy
powinien usunąć brak zgodności pod 
względem formalnym. Jeżeli podmiot 
gospodarczy tego nie zrobi, organy 
nadzoru rynku mogą doprowadzić do tego, 
aby produkt został wycofany z obrotu lub 
odzyskany. W przypadku mniejszych 
naruszeń może zostać wydana kara 
upomnienia lub grzywny.

Or. de

Uzasadnienie

Organy nadzoru rynku powinny być w stanie karać również mniejsze naruszenia.

Poprawka 221
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
mogą, w stosownych przypadkach, 
wycofać z obrotu lub odzyskać dany 
produkt do czasu przywrócenia zgodności.

Or. en
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Uzasadnienie

Produktów, które jedynie w niewielkim stopniu nie są zgodne z przepisami nie należy 
traktować w taki sam sposób jak produktów, które stwarzają ogólne zagrożenie.

Poprawka 222
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany. W razie 
naruszenia przepisów stosuje się 
ostrzeżenia i kary.

Or. en

Poprawka 223
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
odpowiedzialnego za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu usunięcia braku 
zgodności pod względem formalnym. 
Jeżeli podmiot gospodarczy tego nie zrobi, 
organy nadzoru rynku dopilnowują, aby 
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produkt został wycofany z obrotu lub 
odzyskany.

Or. it

Poprawka 224
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
usunięcia braku zgodności pod względem 
formalnym. Jeżeli podmiot gospodarczy 
tego nie zrobi, organy nadzoru rynku 
dopilnowują, aby produkt został wycofany 
z obrotu lub odzyskany.

Niezależnie od tego, czy ocena ryzyka 
wskazuje, że produkt rzeczywiście stwarza 
zagrożenie, organy nadzoru rynku 
wymagają od podmiotu gospodarczego 
odpowiedzialnego za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu usunięcia braku 
zgodności pod względem formalnym. 
Jeżeli podmiot gospodarczy tego nie zrobi, 
organy nadzoru rynku dopilnowują, aby 
produkt został wycofany z obrotu lub 
odzyskany.

Or. it

Poprawka 225
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 4, w 
przypadku gdy organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt stwarza zagrożenia, 
niezwłocznie określają one niezbędne 
działania naprawcze, które mają zostać 
podjęte przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia w określonym terminie. Organy 
nadzoru rynku mogą zalecić danemu 

Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 4, w 
przypadku gdy organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt stwarza zagrożenia, 
niezwłocznie określają one niezbędne 
działania naprawcze, które mają zostać 
podjęte przez zainteresowany podmiot 
odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie 
do obrotu w celu wyeliminowania 
zagrożenia w określonym terminie. Organy 
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podmiotu gospodarczego lub z nim 
uzgodnić działania naprawcze, które należy 
podjąć.

nadzoru rynku mogą zalecić danemu 
podmiotowi odpowiedzialnemu za 
pierwsze wprowadzenie na rynek lub z 
nim uzgodnić działania naprawcze, które 
należy podjąć.

Or. it

Poprawka 226
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 4, w 
przypadku gdy organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt stwarza zagrożenia, 
niezwłocznie określają one niezbędne 
działania naprawcze, które mają zostać 
podjęte przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia w określonym terminie. Organy 
nadzoru rynku mogą zalecić danemu 
podmiotu gospodarczego lub z nim 
uzgodnić działania naprawcze, które należy 
podjąć.

Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 4, w 
przypadku gdy organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt stwarza zagrożenia, 
niezwłocznie określają one niezbędne 
działania naprawcze, które mają zostać 
podjęte przez zainteresowany podmiot 
odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie 
do obrotu w celu wyeliminowania 
zagrożenia w określonym terminie. Organy 
nadzoru rynku mogą zalecić danemu 
podmiotowi odpowiedzialnemu za 
pierwsze wprowadzenie na rynek lub z 
nim uzgodnić działania naprawcze, które 
należy podjąć.

Or. it

Poprawka 227
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 4, w 
przypadku gdy organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt stwarza zagrożenia, 

Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 4, w 
przypadku gdy organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że produkt stwarza zagrożenia, 
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niezwłocznie określają one niezbędne 
działania naprawcze, które mają zostać 
podjęte przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia w określonym terminie. Organy 
nadzoru rynku mogą zalecić danemu 
podmiotu gospodarczego lub z nim 
uzgodnić działania naprawcze, które 
należy podjąć.

niezwłocznie określają one niezbędne 
działania naprawcze, które mają zostać 
podjęte przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia w określonym terminie, aby 
podjąć działania naprawcze i być 
wysłuchanym, z możliwością – w razie 
potrzeby – przedstawienia swojego 
stanowiska.

Or. es

Uzasadnienie

W akapicie tym pojawiają się trzy pojęcia o bardzo różnym znaczeniu, mające na celu 
ustanowienie przez organy nadzoru działań naprawczych: „określają” je wobec podmiotu 
gospodarczego, który powinien je niezwłocznie wdrożyć, „zalecają” mu, lub „uzgadniają” z 
nim. Pozwala to na bardzo rozbieżne interpretacje w kwestii kluczowej, jaką jest przyjęcie 
działań naprawczych wobec produktów stwarzających zagrożenie. Proponuje się skreślenie 
ostatniego punktu. Organ nadzoru jest tym, który podejmuje działania w celu ograniczenia 
obrotu, natomiast sam podmiot gospodarczy decyduje jakie działania podejmie, aby zapobiec 
zagrożeniu stwarzanemu przez produkt, czy możliwe jest usunięcie zagrożenia, a jeśli nie, to o 
zniszczeniu produktu, w zależności od produktu i jego wad. Z drugiej strony, przyznany 
podmiotowi termin należy interpretować jako czas do namysłu nad daną sytuacją i 
postanowienia jakie działania zostaną podjęte, a w razie potrzeby – wysłuchania, jeśli 
podmiot ma taką intencję, że produkt jest bezpieczny, przedstawiając swoje stanowisko i 
odpowiednią dokumentację. Nie na wszystkich podmiotach gospodarczych spoczywa taka 
sama odpowiedzialność, a dystrybutor miałby trudność z przeprowadzeniem oceny ryzyka.

Poprawka 228
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie 
wszystkich niezbędnych działań 
naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których to dotyczy i które ten 
podmiot udostępnił na rynku w całej Unii.

Podmiot odpowiedzialny za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu zapewnia 
podjęcie wszystkich niezbędnych działań 
naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których to dotyczy i które ten 
podmiot udostępnił na rynku w całej Unii.

Or. it
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Poprawka 229
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie 
wszystkich niezbędnych działań 
naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których to dotyczy i które ten 
podmiot udostępnił na rynku w całej Unii.

Podmiot odpowiedzialny za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu zapewnia 
podjęcie wszystkich niezbędnych działań 
naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których to dotyczy i które ten 
podmiot udostępnił na rynku w całej Unii.

Or. it

Poprawka 230
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany 
przedstawić wszystkie konieczne 
informacje organom nadzoru rynku 
zgodnie z art. 8, a w szczególności 
następujące informacje:

Podmiot odpowiedzialny za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu jest zobowiązany 
przedstawić wszystkie konieczne 
informacje organom nadzoru rynku 
zgodnie z art. 8, a w szczególności 
następujące informacje:

Or. it

Poprawka 231
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci - wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany 
przedstawić wszystkie konieczne 
informacje organom nadzoru rynku 
zgodnie z art. 8, a w szczególności 
następujące informacje:

Podmiot odpowiedzialny za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu jest zobowiązany 
przedstawić wszystkie konieczne 
informacje organom nadzoru rynku 
zgodnie z art. 8, a w szczególności 
następujące informacje:

Or. it

Poprawka 232
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W miarę możliwości organy nadzoru 
rynku identyfikują producenta lub 
importera produktu i, oprócz działań 
wobec dystrybutora, podejmują działania 
w odniesieniu do tego podmiotu 
gospodarczego.

Jeśli nie ma możliwości zidentyfikowania 
podmiotu odpowiedzialnego za pierwsze 
wprowadzenie produktu do obrotu, organy 
nadzoru rynku podejmują działania 
wobec dystrybutora.

Or. it

Poprawka 233
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W miarę możliwości organy nadzoru 
rynku identyfikują producenta lub 
importera produktu i, oprócz działań 
wobec dystrybutora, podejmują działania 
w odniesieniu do tego podmiotu 
gospodarczego.

Jeśli nie ma możliwości zidentyfikowania 
podmiotu odpowiedzialnego za pierwsze 
wprowadzenie produktu do obrotu, organy 
nadzoru rynku podejmują działania 
wobec dystrybutora.
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Or. it

Poprawka 234
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania naprawcze podejmowane 
przez podmioty gospodarcze w odniesieniu 
do produktów stwarzających zagrożenie 
mogą obejmować:

4. Działania naprawcze podejmowane 
przez podmioty odpowiedzialne za 
pierwsze wprowadzenie do obrotu w 
odniesieniu do produktów stwarzających 
zagrożenie mogą obejmować:

Or. it

Poprawka 235
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania naprawcze podejmowane 
przez podmioty gospodarcze w odniesieniu 
do produktów stwarzających zagrożenie 
mogą obejmować:

4. Działania naprawcze podejmowane 
przez podmioty odpowiedzialne za 
pierwsze wprowadzenie do obrotu w 
odniesieniu do produktów stwarzających 
zagrożenie mogą obejmować:

Or. it

Poprawka 236
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania naprawcze podejmowane 
przez podmioty gospodarcze w odniesieniu 
do produktów stwarzających zagrożenie 
mogą obejmować:

4. Działania naprawcze podejmowane w 
odniesieniu do produktów stwarzających 
zagrożenie mogą obejmować:

Or. es

Uzasadnienie

Wydaje się to być zestawienie możliwych działań naprawczych dla produktów stwarzających 
zagrożenie, spośród które podmioty gospodarcze miałyby dobrowolnie wybierać, a które – jak 
wynika z art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – mają być 
narzucone przez organy nadzoru. Dlatego też zapis „przez podmioty gospodarcze” w 
akapicie wprowadzenia jest nieścisły i proponuje się jego skreślenie.

Poprawka 237
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku produktu, który może 
stwarzać zagrożenie tylko w pewnych 
warunkach albo wyłącznie dla określonych 
osób, oraz jeżeli zagrożenie to nie jest 
uwzględnione w wymaganiach 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii:

b) w przypadku produktu, który może 
stwarzać zagrożenie tylko w pewnych 
warunkach albo wyłącznie dla określonych 
osób, oraz jeżeli zagrożenie to nie jest 
uwzględnione w wymaganiach 
prawodawstwa Unii:

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy zapis ma dotyczyć wszystkich produktów, dlatego proponuje się 
wykreślenie „harmonizacyjnego”.

Poprawka 238
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b - podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) powiadomienie osób zagrożonych o 
zagrożeniu w odpowiednim czasie i w 
stosownej formie, w tym poprzez 
publikację specjalnych ostrzeżeń;

(iii) powiadomienie osób zagrożonych o 
zagrożeniu bez zbędnej zwłoki, w tym 
poprzez publikację specjalnych ostrzeżeń;

Or. en

Poprawka 239
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) powiadomienie osób zagrożonych o 
zagrożeniu w odpowiednim czasie i w 
stosownej formie, w tym poprzez 
publikację specjalnych ostrzeżeń;

(iii) powiadomienie osób zagrożonych o 
zagrożeniu niezwłocznie i w stosownej 
formie, w tym poprzez publikację 
specjalnych ostrzeżeń;

Or. es

Uzasadnienie

W lit. b) ppkt (iii) proponuje się zastąpienie słów „w odpowiednim czasie” określeniem 
„niezwłocznie”, podobnie jak w obowiązującej dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) powiadomienie osób zagrożonych o 
zagrożeniu w odpowiednim czasie i w 
stosownej formie, w tym poprzez 
publikację specjalnych ostrzeżeń;

(iii) powiadomienie osób zagrożonych o 
zagrożeniu niezwłocznie i w stosownej 
formie, w tym poprzez publikację 
specjalnych ostrzeżeń;
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Or. es

Poprawka 241
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) uniemożliwienie wprowadzania 
produktu do obrotu lub udostępniania go 
na rynku;

(i) niezwłoczne uniemożliwienie 
wprowadzania produktu do obrotu lub 
udostępniania go na rynku;

Or. es

Uzasadnienie

Dodać „niezwłoczne”, jako że chodzi tu o produkty stwarzające poważne zagrożenie, 
podobnie jak w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) uniemożliwienie wprowadzania 
produktu do obrotu lub udostępniania go 
na rynku;

(i) niezwłoczne uniemożliwienie 
wprowadzania produktu do obrotu lub 
udostępniania go na rynku;

Or. es

Poprawka 243
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera d – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wycofanie produktu z obrotu lub jego 
odzyskanie oraz powiadomienie opinii 
publicznej o istniejącym zagrożeniu;

(ii) wycofanie produktu z obrotu lub jego 
odzyskanie oraz niezwłoczne 
powiadomienie opinii publicznej 
o istniejącym zagrożeniu w odpowiedni 
sposób;

Or. de

Poprawka 244
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające zasady przekazywania 
informacji zgodnie z ust. 3 akapit trzeci, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
efektywnego i prawidłowego 
funkcjonowania systemu. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 32 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 245
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
nie mogą ustalić tożsamości danego 
podmiotu gospodarczego lub gdy dany 
podmiot gospodarczy nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych zgodnie 

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
nie mogą ustalić tożsamości danego 
podmiotu gospodarczego lub gdy dany 
podmiot gospodarczy nie dochował 
należytej staranności lub nie podjął 
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z art. 9 ust. 3 w określonym terminie, 
organy nadzoru rynku wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki mające na celu 
wyeliminowanie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt.

niezbędnych działań naprawczych zgodnie 
z art. 9 ust. 3 w określonym terminie, 
organy nadzoru rynku wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki mające na celu 
wyeliminowanie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt.

Or. fr

Poprawka 246
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od danego podmiotu 
gospodarczego poniesienia kosztów takich 
działań.

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Wszelkie 
wydatki poniesione przez organy nadzoru 
w związku z zastosowaniem niniejszego 
przepisu (zniszczenie produktów, 
przeprowadzone prace itp.) ponosi 
podmiot gospodarczy, chyba że organ 
nadzoru uzna tę decyzję za 
nieproporcjonalną, w którym to 
przypadku może postanowić, że podmiot 
gospodarczy poniesie jedynie część 
kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli koszty testów lub zniszczenia produktów zostaną uregulowane przez organy nadzoru 
rynku, które następnie wystawią rachunek nieuczciwemu podmiotowi, organ nadzoru ponosi 
ryzyko do momentu dokonania zwrotu kosztów przez podmiot gospodarczy. Aby uniknąć 
zamrożenia środków i obciążania organów nadzoru rynku ryzykiem finansowym 
usługodawca, który przeprowadza testy lub dokonuje zniszczenia, powinien obciążyć kosztami 
bezpośrednio nieuczciwe podmioty rynkowe. Istotny jest fakt, że zmniejszy to niepewność 
organów nadzoru rynkowego co do wydatków własnych, a w konsekwencji umożliwi podjęcie 
należytych działań bez zbędnych obaw o przeznaczenie własnych środków.
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Poprawka 247
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od danego podmiotu 
gospodarczego poniesienia kosztów takich 
działań.

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Koszty takich 
działań podejmowanych przez organy 
nadzoru rynku ponosi dany podmiot 
gospodarczy, chyba że organ nadzoru 
rynku uzna to za niewspółmierne 
obciążenie.

Or. de

Poprawka 248
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od danego podmiotu 
gospodarczego poniesienia kosztów takich 
działań.

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Jeżeli podmiot 
gospodarczy został zidentyfikowany, 
zostanie obciążony całkowitymi kosztami 
takich działań.

Or. en

Uzasadnienie

W razie zniszczenia produktu lub konieczności podjęcia innych działań niezbędnych do 
uczynienia go bezużytecznym w celu zlikwidowania ryzyka, podmiot gospodarczy 
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odpowiedzialny za udostępnienie produktu na rynku UE ponosi całkowite koszty tej operacji. 
Takie działanie będzie miało skutek odstraszający dla podmiotów gospodarczych, a także 
zmniejszy obciążenie finansowe organów nadzoru rynku.

Poprawka 249
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od danego podmiotu 
gospodarczego poniesienia kosztów takich 
działań.

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Dany podmiot 
gospodarczy ponosi koszty takich działań.

Or. en

Poprawka 250
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od danego podmiotu 
gospodarczego poniesienia kosztów takich 
działań.

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od podmiotu gospodarczego 
odpowiedzialnego za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu poniesienia 
kosztów takich działań.

Or. it
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Poprawka 251
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed wprowadzeniem środka na mocy 
ust. 1 w odniesieniu do podmiotu 
gospodarczego, który nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych, organy 
nadzoru rynku zapewniają mu co 
najmniej 10 dni na przedstawienia 
swojego stanowiska.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ogólnie przyjętą praktyką jest, że po uprzednim zidentyfikowaniu produktu mogącego
powodować zagrożenie, informuje się o tym podmiot gospodarczy i przyznaje mu się termin 
wysłuchania, w którym może wyeliminować zagrożenie lub przedstawić swoje stanowisko, tak 
jak to określa art. 21 rozporządzenia 765/2008/WE. Termin ten został mu już przyznany w art.
9 ust. 3, wobec czego nie do przyjęcia jest przyznawanie drugiego terminu, jeśli w pierwszym 
podmiot gospodarczy nie podjął koniecznych działań naprawczych określonych przez organ 
nadzoru.

Poprawka 252
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed wprowadzeniem środka na mocy 
ust. 1 w odniesieniu do podmiotu 
gospodarczego, który nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych, organy 
nadzoru rynku zapewniają mu co najmniej 
10 dni na przedstawienia swojego 
stanowiska.

3. Przed wprowadzeniem środka na mocy 
ust. 1 w odniesieniu do podmiotu 
gospodarczego, który nie dochował 
należytej staranności lub nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych, organy 
nadzoru rynku zapewniają mu co najmniej 
10 dni na przedstawienie swojego 
stanowiska.

Or. fr
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Poprawka 253
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
uznają, że produkt stanowi poważne 
zagrożenie, wprowadzają one wszelkie 
niezbędne środki i mogą to uczynić bez 
uprzedniego zażądania od podmiotu 
gospodarczego podjęcia działań 
naprawczych zgodnie z art. 9 ust. 3 i bez 
konieczności zapewnienia mu możliwości 
przedstawienia swojego stanowiska. W 
takich przypadkach podmiot gospodarczy 
zostaje wysłuchany tak szybko, jak to 
możliwe.

4. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
uznają, że produkt stanowi poważne 
zagrożenie, a nie można zidentyfikować 
podmiotu gospodarczego lub podmiot nie 
jest skłonny do podjęcia niezbędnych 
działań, wprowadzają one wszelkie 
niezbędne środki i mogą to uczynić bez 
uprzedniego zażądania od podmiotu 
gospodarczego podjęcia działań 
naprawczych zgodnie z art. 9 ust. 3 i bez 
konieczności zapewnienia mu możliwości 
przedstawienia swojego stanowiska. W 
takich przypadkach podmiot gospodarczy 
zostaje wysłuchany tak szybko, jak to 
możliwe.

Or. en

Poprawka 254
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) być niezwłocznie podane do wiadomości 
podmiotu gospodarczego wraz z 
informacjami na temat środków 
odwoławczych dostępnych na mocy prawa 
krajowego obowiązującego w danym 
państwie członkowskim;

a) być niezwłocznie podane do wiadomości 
podmiotu gospodarczego;

Or. es
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Uzasadnienie

Nie widzimy potrzeby obligowania organu nadzoru do informowania podmiotu 
gospodarczego o środkach odwoławczych dostępnych w celu naprawy niezgodności. Organ 
nadzoru informuje o niezgodnościach jakie wykazuje produkt w stosunku do odpowiednich 
przepisów. Sam podmiot gospodarczy decyduje o formie ich naprawy. Proponuje się 
wykreślić tę część.

Poprawka 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 
użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 
zachowania poufności w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, ochrony danych 
osobowych zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym lub w celu uniknięcia 
osłabienia skuteczności czynności 
monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje już system informacyjny i komunikacyjny do celów nadzoru rynku (ICSMS). 
Dodatkowe czynności w zakresie nadzoru prowadzone przez państwa członkowskie ze 
względów czasowych oznaczałyby obniżoną jakość nadzoru.

Poprawka 256
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 
użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 
zachowania poufności w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, ochrony danych 
osobowych zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym lub w celu uniknięcia 
osłabienia skuteczności czynności 
monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

6. Organy nadzoru rynku publikują, bez 
zbędnej zwłoki, informacje na temat 
tożsamości produktu, charakteru 
zagrożenia i środków wprowadzonych w 
celu zapobieżenia zagrożeniu, jego 
zmniejszenia lub wyeliminowania, na 
specjalnej stronie internetowej, w jak 
najszerszym zakresie koniecznym dla 
ochrony interesów użytkowników w Unii. 
Informacje te nie mogą w żadnym 
przypadku być publikowane, jeśli jest to 
konieczne dla zachowania poufności w 
celu ochrony danych osobowych zgodnie z 
prawodawstwem krajowym i unijnym lub 
w celu uniknięcia osłabienia skuteczności 
czynności monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

Or. en

Poprawka 257
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 
użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu niezwłocznego 
zapobieżenia zagrożeniu, jego 
zmniejszenia lub wyeliminowania –
zgodnie z art. 6 ust. 6 – na specjalnej 
stronie internetowej, w jak najszerszym 
zakresie koniecznym dla ochrony 
interesów użytkowników w Unii.



AM\1002709PL.doc 119/195 PE516.934v02-00

PL

zachowania poufności w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, ochrony danych 
osobowych zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym lub w celu uniknięcia 
osłabienia skuteczności czynności 
monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

Or. en

Poprawka 258
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 
użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 
zachowania poufności w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, ochrony danych 
osobowych zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym lub w celu uniknięcia 
osłabienia skuteczności czynności 
monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 
użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 
zachowania poufności w celu ochrony 
danych osobowych zgodnie 
z prawodawstwem krajowym i unijnym lub 
w celu uniknięcia osłabienia skuteczności 
czynności monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

Or. de

Poprawka 259
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 
użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 
zachowania poufności w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, ochrony danych 
osobowych zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym lub w celu uniknięcia 
osłabienia skuteczności czynności 
monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

6. Odnośnie do zidentyfikowanych 
produktów stwarzających zagrożenie,
organy nadzoru rynku publikują informacje 
na temat tożsamości produktu, charakteru 
zagrożenia i środków wprowadzonych w 
celu zapobieżenia zagrożeniu, jego 
zmniejszenia lub wyeliminowania, na 
specjalnej stronie internetowej, w jak 
najszerszym zakresie koniecznym dla 
ochrony interesów użytkowników w Unii. 
Informacje te nie mogą w żadnym 
przypadku być publikowane, jeśli jest to 
konieczne dla zachowania poufności w 
celu ochrony tajemnicy handlowej, 
ochrony danych osobowych zgodnie z 
prawodawstwem krajowym i unijnym lub 
w celu uniknięcia osłabienia skuteczności 
czynności monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest zaznaczenie, że informacja publikowana na stronie internetowej dotyczy 
produktów stwarzających zagrożenie.

Poprawka 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzoru rynku publikują 
informacje na temat tożsamości produktu, 
charakteru zagrożenia i środków 
wprowadzonych w celu zapobieżenia 
zagrożeniu, jego zmniejszenia lub 
wyeliminowania, na specjalnej stronie 
internetowej, w jak najszerszym zakresie 
koniecznym dla ochrony interesów 

6. Odnośnie do zidentyfikowanych 
produktów stwarzających zagrożenie,
organy nadzoru rynku publikują informacje 
na temat tożsamości produktu, charakteru 
zagrożenia i środków wprowadzonych w 
celu zapobieżenia zagrożeniu, jego 
zmniejszenia lub wyeliminowania, na 
specjalnej stronie internetowej, w jak 
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użytkowników w Unii. Informacje te nie 
mogą w żadnym przypadku być 
publikowane, jeśli jest to konieczne dla 
zachowania poufności w celu ochrony 
tajemnicy handlowej, ochrony danych 
osobowych zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym lub w celu uniknięcia 
osłabienia skuteczności czynności 
monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

najszerszym zakresie koniecznym dla 
ochrony interesów użytkowników w Unii. 
Informacje te nie mogą w żadnym 
przypadku być publikowane, jeśli jest to 
konieczne dla zachowania poufności w 
celu ochrony tajemnicy handlowej, 
ochrony danych osobowych zgodnie z 
prawodawstwem krajowym i unijnym lub 
w celu uniknięcia osłabienia skuteczności 
czynności monitorowania i czynności 
dochodzeniowych.

Or. es

Poprawka 261
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1 
lub 4, organy nadzoru rynku mogą 
pobierać od podmiotów gospodarczych 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

8. Organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty od podmiotów gospodarczych, które 
przyłapano na wprowadzaniu do obrotu 
lub udostępnianiu na rynku unijnym 
produktów niespełniających warunków 
zgodności i produktów stanowiących 
zagrożenie. Takie opłaty całkowicie lub 
częściowo pokrywają koszty ich czynności, 
w tym koszty badań przeprowadzonych w 
celu oceny ryzyka, jeżeli są to działania 
podjęte zgodnie z ust. 1 lub 4.

Or. en

Poprawka 262
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1 
lub 4, organy nadzoru rynku mogą 
pobierać od podmiotów gospodarczych 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

8. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1 
lub 4, organy nadzoru rynku mogą 
pobierać od podmiotów gospodarczych 
odpowiedzialnych za pierwsze 
wprowadzenie do obrotu opłaty, które 
częściowo pokrywają koszty ich czynności, 
w tym koszty badań przeprowadzonych w 
celu oceny ryzyka. Opłaty są obliczane w 
oparciu o rzeczywiste koszty każdego z 
działań organów nadzoru rynku i są 
nakładane na podmioty odpowiedzialne za 
pierwsze wprowadzenie do obrotu,
podlegające tym działaniom nadzoru w 
zależności od roli, jaką pełnią w łańcuchu 
dostaw, uwzględniając wielkość 
przedsiębiorstwa oraz w szczególności 
sytuację MŚP, jak również działalność 
faktycznie prowadzoną przez dany 
podmiot gospodarczy w zakresie procesu 
produkcyjnego oraz możliwość wpłynięcia 
przez niego na bezpieczeństwo produktu.
Wysokość takich opłat nie może 
przekraczać kosztów faktycznie 
poniesionych w związku z działaniami w 
zakresie nadzoru rynku, ale może
uwzględniać w całości bądź częściowo 
czas, jaki pracownicy organów nadzoru 
rynku poświęcili na przeprowadzenie 
danej kontroli. 

Or. it

Poprawka 263
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Jeśli wykazano brak zgodności 
produktu, dla którego producent zlecił 
częściowe przeprowadzenie procedury 
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oceny zgodności niezależnej jednostce, 
organ nadzoru rynku podejmuje działania 
kontrolne i, w stosownych przypadkach, 
ogranicza lub wycofuje akredytację, 
zatwierdzenie lub notyfikację tej 
niezależnej jednostki.

Or. de

Poprawka 264
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Wszelkie środki lub dochody uzyskane 
z takich opłat są przeznaczone na 
działalność organów nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 265
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu 60 dni od poinformowania 
przez Komisję państw członkowskich, 
zgodnie z art. 20 ust. 4, o środkach 
podjętych na mocy art. 10 ust. 1 lub 4 
przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 
państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec środków, w przypadku 
gdy dotyczą one produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. 
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 

1. W ciągu 15 dni od poinformowania 
przez Komisję państw członkowskich, 
zgodnie z art. 20 ust. 4, o środkach 
podjętych na mocy art. 10 ust. 1 lub 4 
przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 
państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec środków, w przypadku 
gdy dotyczą one produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii. 
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 
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stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

Or. es

Uzasadnienie

Termin 60 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec przyjętych środków jest zbyt długi i działa na 
szkodę samych podmiotów gospodarczych. W tym terminie, dodanym do stosowanego przez 
Komisję w celu rozpatrzenia, organy nadzoru zdążą podjąć – jako środki ostrożności – kroki 
ograniczające obrót produktem, lub nie zezwolić na wwóz i odesłać produkt do miejsca 
pochodzenia. Informacja dostarczona przez zgłaszające państwo członkowskie wraz z 
powiadomieniem, tj.: sprawozdania z badań, uzasadnienie środka i ocena ryzyka wystarczą 
do określenia w krótkim terminie, czy środek jest czy nie jest odpowiedni. Nie ma potrzeby 
zwlekać 60 dni. Aby uniknąć szkód dla podmiotów gospodarczych proponuje się ustanowienie 
dwóch terminów: krótszego – na potrzeby zgłoszenia sprzeciwu, oraz utrzymanego 60-
dniowego, w którym następuje rozpatrzenie przez Komisję.

Poprawka 266
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie zgłosi sprzeciw zgodnie z 
ust. 1 lub Komisja uzna, że środki krajowe 
mogą być sprzeczne z prawodawstwem 
Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
konsultacje z odpowiednimi podmiotami 
gospodarczymi, oraz ocenia środki 
krajowe, biorąc pod uwagę wszystkie 
dostępne dowody naukowe lub techniczne.

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie zgłosi sprzeciw zgodnie z 
ust. 1 lub Komisja uzna, że środki krajowe 
mogą być sprzeczne z prawodawstwem 
Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
konsultacje z państwem członkowskim,
które wystosowało powiadomienie,
odpowiednimi podmiotami gospodarczymi, 
oraz ocenia, w maksymalnym terminie 60 
dni, środki krajowe, biorąc pod uwagę 
wszystkie dostępne dowody naukowe lub 
techniczne.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest skonsultowanie się z państwem członkowskim, które wystosowało 
powiadomienie, ponieważ dysponuje ono wszystkimi dowodami, które doprowadziły do 
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zastosowania środka.

Poprawka 267
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w terminie 15 dni, zgodnie z ust. 
1, zgłoszony zostanie sprzeciw ze strony 
państwa członkowskiego lub ze strony 
Komisji, Komisja informuje o tym 
wszystkie państwa członkowskie poprzez 
punkty kontaktowe RAPEX.

Or. es

Uzasadnienie

Kwestią zasadniczą dla organów nadzoru rynku jest informacja o zakwestionowaniu środka 
podjętego wobec potencjalnie niebezpiecznego produktu, przekazana za pośrednictwem
RAPEX.

Poprawka 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli, zgodnie z ust. 1, zgłoszony 
zostanie sprzeciw ze strony państwa 
członkowskiego lub ze strony Komisji, 
Komisja informuje o tym wszystkie 
państwa członkowskie poprzez punkty 
kontaktowe RAPEX.

Or. es
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Poprawka 269
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie wyników oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 3 Komisja
może stwierdzić w drodze aktów 
wykonawczych, czy środki krajowe są 
uzasadnione i czy podobne środki powinny 
zostać podjęte przez wszystkie państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie 
uczyniły. W takim przypadku Komisja 
kieruje swoją decyzję do państw 
członkowskich, których to dotyczy, oraz 
niezwłocznie informuje o niej wszystkie 
państwa członkowskie i odpowiednie 
podmioty gospodarcze.

4. Na podstawie wyników oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 3 Komisja 
stwierdza w drodze aktów wykonawczych 
w terminie 3 miesięcy, czy środki krajowe 
są uzasadnione i czy podobne środki 
powinny zostać podjęte przez wszystkie 
państwa członkowskie, które jeszcze tego 
nie uczyniły. W takim przypadku Komisja 
kieruje swoją decyzję do państw 
członkowskich, których to dotyczy, oraz
niezwłocznie informuje o niej wszystkie 
państwa członkowskie i odpowiednie 
podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 270
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie wyników oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 3 Komisja 
może stwierdzić w drodze aktów 
wykonawczych, czy środki krajowe są 
uzasadnione i czy podobne środki powinny 
zostać podjęte przez wszystkie państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie 
uczyniły. W takim przypadku Komisja 
kieruje swoją decyzję do państw 
członkowskich, których to dotyczy, oraz 
niezwłocznie informuje o niej wszystkie 
państwa członkowskie i odpowiednie 
podmioty gospodarcze.

4. Na podstawie wyników oceny 
przeprowadzonej zgodnie z ust. 3 Komisja 
stwierdza bez zbędnej zwłoki w drodze 
aktów wykonawczych, czy środki krajowe 
są uzasadnione i czy podobne środki 
powinny zostać podjęte przez wszystkie 
państwa członkowskie, które jeszcze tego 
nie uczyniły. W takim przypadku Komisja 
kieruje swoją decyzję do państw 
członkowskich, których to dotyczy, oraz 
niezwłocznie informuje o niej wszystkie 
państwa członkowskie i odpowiednie 
podmioty gospodarcze.
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Or. en

Uzasadnienie

Podmiotom gospodarczym należy zagwarantować pewność prawną. Dlatego decyzję 
dotyczącą tego, czy środki są uzasadnione czy nie należy zawsze wydać terminowo.

Poprawka 271
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sytuacjach, gdy oczywiste jest, że 
produkt lub określona kategoria lub grupa 
produktów, stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem produktu lub w 
warunkach, które da się racjonalnie 
przewidzieć, stwarzają poważne 
zagrożenie, Komisja może – w drodze 
aktów wykonawczych – wprowadzić 
wszelkie właściwe środki w zależności od 
powagi sytuacji, w tym środki zakazujące, 
zawieszające lub ograniczające 
wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie 
na rynku tych produktów lub ustanawiające 
specjalne warunki obrotu nimi, w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
interesu publicznego, o ile zagrożenie to 
nie może być w wystarczającym stopniu 
zmniejszone za pomocą środków 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie, których to dotyczy, lub w 
ramach jakiejkolwiek innej procedury 
określonej w prawodawstwie unijnym. W 
drodze tych aktów wykonawczych 
Komisja może ustanowić odpowiednie 
środki kontroli, jakie mają zostać podjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
zapewnienia skutecznego ich wykonania.

1. W sytuacjach, gdy oczywiste jest, że 
produkt lub określona kategoria lub grupa 
produktów, stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem produktu lub w 
warunkach, które da się racjonalnie 
przewidzieć, stwarzają poważne 
zagrożenie, Komisja może – w drodze 
aktów wykonawczych – wprowadzić 
wszelkie właściwe środki w zależności od 
powagi sytuacji, w tym środki zakazujące, 
zawieszające lub ograniczające 
wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie 
na rynku tych produktów lub ustanawiające 
specjalne warunki obrotu nimi. Poza 
środkami wyraźnie określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu Komisja może 
podjąć wszelkie inne należyte środki 
nadzwyczajne, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony interesu 
publicznego, o ile zagrożenie to nie może 
być w wystarczającym stopniu 
zmniejszone za pomocą środków 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie, których to dotyczy, lub w 
ramach jakiejkolwiek innej procedury 
określonej w prawodawstwie unijnym.

W drodze tych aktów wykonawczych 
Komisja może ustanowić odpowiednie 
środki kontroli i środki ostrożnościowe, 
jakie mają zostać podjęte przez państwa 
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członkowskie w celu zapewnienia 
skutecznego ich wykonania. Organy 
nadzoru rynku identyfikują zagrożenie 
związane z produktami objętymi 
niniejszym rozporządzeniem i cechy 
charakterystyczne takiego zagrożenia 
przez stwierdzenie zgodności z wszelkimi 
ewentualnymi wskazaniami i 
instrukcjami, których Komisja może 
udzielić w związku z faktycznymi 
metodami, systemami i kryteriami 
stosowanymi do przeprowadzania oceny 
ryzyka.
Organy nadzoru rynku gromadzą te 
informacje w systemie informacyjnym i 
komunikacyjnym do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.
Odpowiednio do potrzeb, takie akty 
wykonawcze zawierają definicję modeli 
produktów, na których mają być 
przeprowadzane badania, niezależnie od 
modeli zdefiniowanych przez podmiot 
gospodarczy, jak również kryteria oceny 
ryzyka.
Akty wykonawcze, o których mowa w 
akapicie pierwszym, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 32 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia skuteczności decyzji Komisji w zakresie nadzoru rynku w nadzwyczajnych 
przypadkach oraz w celu dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami w kategorii najbardziej 
niebezpiecznych produktów niespożywczych (art. 12 wniosku dotyczącego rozporządzenia w 
sprawie nadzoru rynku) proponuje się, aby Komisja UE miała prawo do korzystania z 
istniejących instrumentów prawnych dotyczących żywności.

Poprawka 272
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa 
w akapicie pierwszym przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 32 ust. 2.

Akty wykonawcze, o których mowa 
w akapicie pierwszym, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 32 ust. 2, zgodnie 
z zaleceniami komitetu określonego 
w art. 19 ust. 1 akapit pierwszy 
rozporządzenia (UE) nr [.../... Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych]*.

__________________
* Uwaga do Dz.U.: proszę wstawić numer, 
datę i odniesienie do rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych (COD 2013/0049).

Or. de

Poprawka 273
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach związanych z szeroko 
rozumianym zdrowiem i bezpieczeństwem 
ludzi, zdrowiem i bezpieczeństwem w 
miejscu pracy, ochroną konsumentów, 
środowiskiem, bezpieczeństwem 
publicznym i innego rodzaju interesami 
publicznymi, Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 32 ust. 3.

W należycie uzasadnionych szczególnie 
pilnych przypadkach Komisja przyjmuje 
akty wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 32 ust. 3.

Or. es
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Poprawka 274
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku produktów stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
środki zastosowane zgodnie z powyższymi 
akapitami realizowane są zgodnie z 
art. XXX rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Środki unijne wobec produktów stwarzających poważne zagrożenie powinny zostać ujęte w 
rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Jednak mając na 
uwadze jego zakres proponuje się ograniczenie ich do produktów stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Poprawka 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku produktów oraz rodzajów 
zagrożenia objętych rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 decyzja podjęta przez 
Komisję zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu jest ważna przez okres 
maksymalnie dwóch lat, przy czym okres 
ten może zostać przedłużony maksymalnie 
na kolejne dwa lata. Taka decyzja 
pozostaje bez uszczerbku dla procedur 
określonych w tym rozporządzeniu.

2. W przypadku produktów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
Komisja może podjąć decyzję zgodnie 
z ust. 1 niniejszego artykułu jedynie 
wtedy, kiedy ma wystarczający powód, aby 
sądzić, że natychmiastowe działanie jest 
niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego. Decyzja podjęta 
przez Komisję zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu jest ważna przez okres 
maksymalnie dwóch lat, przy czym okres 
ten może zostać przedłużony maksymalnie 
na kolejne dwa lata. Taka decyzja 



AM\1002709PL.doc 131/195 PE516.934v02-00

PL

pozostaje bez uszczerbku dla procedur 
określonych w tym rozporządzeniu. 
Komisja niezwłocznie zawiadamia 
państwa członkowskie i Europejską 
Agencję Chemikaliów o swojej decyzji, 
podając jej przyczyny i przedstawiając 
dane naukowe i techniczne, na których 
opiera się wprowadzenie środka 
tymczasowego. Jeżeli środek tymczasowy 
zastosowany przez Komisję polega na
ograniczeniu wprowadzenia substancji do 
obrotu lub jej stosowania, Komisja 
rozpoczyna wspólnotową procedurę 
wprowadzania ograniczeń poprzez 
wezwanie Europejskiej Agencji 
Chemikaliów do przekazania Komisji 
dossier sporządzonego zgodnie 
z załącznikiem XV rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 w terminie trzech miesięcy 
od wydania decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do procedury wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 129 rozporządzenia 
REACH w celu uniknięcia powielania przepisów. Jeżeli decyzja Komisji dotyczy ograniczenia 
wprowadzenia substancji do obrotu lub jej stosowania, decyzja ta powinna prowadzić do 
wszczęcia wspólnotowej procedury wprowadzania ograniczeń.

Poprawka 276
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena ryzyka Ocena bezpieczeństwa

Or. es

Poprawka 277
Norica Nicolai



PE516.934v02-00 132/195 AM\1002709PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
wykonawczych metodę ogólnej oceny 
ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, 
wytyczne dotyczące zastosowania tej 
metody do konkretnych kategorii 
produktów. Takie akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 32 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wieloletnim planem działania Komisji w zakresie nadzoru nad produktami w UE 
należy przyjąć wspólne podejście do oceny ryzyka. Pomoże to uniknąć sytuacji, w której 
organy nadzoru rynku w różnych państwach członkowskich po przeprowadzeniu oceny ryzyka 
tego samego produktu dochodziłyby do różnych wniosków. Niniejsza poprawka stanowi 
nawiązanie do poprawki 43 sprawozdawcy i zmierza do zastąpienia możliwości przez 
obowiązek przyjęcia takich aktów wykonawczych przez Komisję.

Poprawka 278
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych i jest przeprowadzana 
zgodnie z metodą ogólnej oceny ryzyka 
opracowaną przez Komisję na podstawie 
poprzedniego ustępu oraz, w 
odpowiednich przypadkach, zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi zastosowania tej 
metody do poszczególnych kategorii 
produktów.
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Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest wspólna metoda przeprowadzania oceny ryzyka, jak stwierdzono w 
wieloletnim planie działania Komisji. Istnieją już ku temu podstawy i należy jak najszybciej 
dokonać aktualizacji, tak aby do oceny ryzyka przeprowadzanej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie miała wspólna metodologia. Pomoże to uniknąć sytuacji, w 
której organy nadzoru rynku w różnych państwach członkowskich po przeprowadzeniu oceny 
ryzyka tego samego produktu dochodziłyby do różnych wniosków.

Poprawka 279
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych. Oceny ryzyka dokonuje się 
zgodnie z ogólną metodą oceny ryzyka 
opracowaną i stosowaną przez Komisję 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
zgodnie z przewidzianym przez Komisję 
zastosowaniem do danej kategorii 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli Komisja zastosowała metodę ogólną do konkretnej kategorii produktów, w 
szczególności przez podanie informacji w wytycznych dotyczących interpretacji, które 
sporządziła, ograny nadzoru powinny się dostosować.

Poprawka 280
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych. Ocenę ryzyka należy 
przeprowadzać zgodnie z metodą ogólnej 
oceny ryzyka opracowaną przez Komisję 
oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie 
z zastosowaniem przez Komisję do 
konkretnej kategorii produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne zrozumienie podejścia do oceny ryzyka rozważane przez Komisję powinno mieć 
zastosowanie bezpośrednio w dniu wejścia w życie rozporządzenia, a nie tylko pojawiać się w 
niewiążącym dokumencie, takim jak wieloletni plan działania. Jeżeli Komisja zastosowała 
metodę ogólną do konkretnej kategorii produktów, w szczególności przez podanie informacji 
w wytycznych dotyczących interpretacji, które sporządziła, ograny nadzoru powinny się 
dostosować.

Poprawka 281
Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych. Ocenę ryzyka należy 
przeprowadzać zgodnie z metodą ogólnej 
oceny ryzyka opracowaną przez Komisję 
oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie 
z zastosowaniem przez Komisję do 
konkretnej kategorii produktów.

Or. en

Poprawka 282
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych. Ocenę ryzyka należy 
przeprowadzać zgodnie z metodą ogólnej 
oceny ryzyka opracowaną przez Komisję 
oraz, w stosownych przypadkach, zgodnie 
z zastosowaniem przez Komisję do 
konkretnej kategorii produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne zrozumienie podejścia do oceny ryzyka rozważane przez Komisję powinno mieć 
zastosowanie bezpośrednio w dniu wejścia w życie rozporządzenia, a nie tylko pojawiać się w 
niewiążącym dokumencie, takim jak wieloletni plan działania. Jeżeli Komisja zastosowała 
metodę ogólną do konkretnej kategorii produktów, w szczególności przez podanie informacji 
w wytycznych dotyczących interpretacji, które sporządziła, ograny nadzoru powinny się 
dostosować.

Poprawka 283
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

1. Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych, takich jak wytyczne
dotyczące oceny ryzyka w odniesieniu do 
produktów konsumpcyjnych, zawarte w 
wytycznych dotyczących systemu RAPEX 
(decyzja Komisji 2010/15/UE).

Or. en

(decyzja Komisji 2010/15/UE)
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Poprawka 284
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
przeprowadza się ocenę ryzyka, 
odpowiednio do potrzeb, zgodnie z 
odpowiednimi częściami załącznika I do 
tego rozporządzenia.

W odniesieniu do produktów objętych 
rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 
przeprowadza się ocenę ryzyka, 
odpowiednio do potrzeb, zgodnie z 
odpowiednimi częściami art. 57 i 
załącznika I do tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) z wszelkimi wymaganiami 
ustanowionymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii lub na jego 
podstawie, które mają zastosowanie do 
danego produktu oraz odnoszą się do 
potencjalnego zagrożenia, biorąc w pełni 
pod uwagę sprawozdania z badań lub 
certyfikaty poświadczające zgodność 
i wydane przez jednostkę oceniającą 
zgodność;

a) z wszelkimi wymaganiami 
ustanowionymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii lub na jego 
podstawie, które mają zastosowanie do
danego produktu oraz odnoszą się do 
potencjalnego zagrożenia, biorąc w pełni 
pod uwagę sprawozdania z badań lub 
certyfikaty poświadczające zgodność 
i wydane przez jednostkę oceniającą 
zgodność, w tym oceny wydane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, 
np. w zakresie rejestracji, udzielanych 
zezwoleń, stosowanych ograniczeń 
i zgłaszania;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do rozporządzenia REACH w celu uniknięcia powielania przepisów. 
W rozporządzeniu REACH ustanowiono główne ramy oceny ryzyka substancji, dlatego należy 
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uwzględniać takie oceny.

Poprawka 286
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) z wszelkimi wymaganiami 
ustanowionymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii lub na jego 
podstawie, które mają zastosowanie do 
danego produktu oraz odnoszą się do 
potencjalnego zagrożenia, biorąc w pełni
pod uwagę sprawozdania z badań lub 
certyfikaty poświadczające zgodność i 
wydane przez jednostkę oceniającą 
zgodność;

a) z wszelkimi wymaganiami 
ustanowionymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii lub na jego 
podstawie, które mają zastosowanie do 
danego produktu oraz odnoszą się do 
potencjalnego zagrożenia, biorąc pod 
uwagę sprawozdania z badań lub 
certyfikaty poświadczające zgodność i 
wydane przez jednostkę oceniającą 
zgodność;

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie określenia „w pełni”, ponieważ oznacza ono „całkowicie” lub 
„absolutnie”, co w tym kontekście może powodować niejasności. Uznaje się, że tekst jest 
czytelniejszy po wykreśleniu, ponieważ i tak sprawozdania i certyfikaty zawsze rozpatruje się 
w całości, nie w części.

Poprawka 287
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W razie braku wymogów opisanych w
lit. a), b) i c) należy brać pod uwagę 
aspekty omówione w art. 6 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.
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Or. es

Uzasadnienie

Przede wszystkim proponuje się zmianę nazwy celem ujednolicenia terminologii z 
rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, ponadto treść nie 
jest zgodna z oceną ryzyka. Z drugiej strony treść ustępu nie obejmuje sytuacji produktów 
niepodlegających harmonizacji, nieobjętych żadnymi normami, wobec czego istnieje potrzeba 
odwołania się do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych lub 
uzupełnienia treści o zawartość jego art. 6.

Poprawka 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań 
na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
w przypadku gdy pojawią się nowe 
dowody, że – pomimo takiej zgodności –
produkt stwarza zagrożenie.

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą.

Or. en

Uzasadnienie

Wymienione w niniejszym ustępie lit. a), b) i c) stanowią okoliczności, w których można 
domniemywać o braku zagrożeń zgodnie z prawodawstwem unijnym. Organy administracyjne 
powinny zakwestionować stosowność prawodawstwa ze względu na pewność prawną dla 
podmiotów gospodarczych.

Poprawka 289
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności – produkt
stwarza zagrożenie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. es

Poprawka 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności – produkt
stwarza zagrożenie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. es

Poprawka 291
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności – produkt 
stwarza zagrożenie.

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności z kryteriami, 
o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) –
produkt stwarza poważne zagrożenie. W
takim przypadku organy nadzoru rynku 
wykazują, że produkt stwarza poważne 
zagrożenie i powiadamiają o swojej 
decyzji na mocy art. 19.

Or. en

Poprawka 292
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności – produkt 
stwarza zagrożenie.

3. Zgodność z którymkolwiek z kryteriów, 
o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c) 
pozwala domniemywać, że produkt 
odpowiednio zabezpiecza interesy 
publiczne, do których te kryteria się 
odnoszą. Jednakże nie stanowi to 
przeszkody dla organów nadzoru rynku w 
podejmowaniu działań na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, w przypadku 
gdy pojawią się nowe dowody, że –
pomimo takiej zgodności – produkt 
stwarza zagrożenie.

Or. en
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Poprawka 293
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Możliwość osiągnięcia wyższego 
poziomu ochrony interesu publicznego 
i dostępność innych produktów 
stwarzających mniejsze zagrożenie nie 
stanowi powodu, aby uznać, że produkt 
stwarza zagrożenie.

4. Możliwość osiągnięcia wyższego 
poziomu ochrony interesu publicznego 
i dostępność innych produktów 
stwarzających mniejsze zagrożenie nie 
stanowi wystarczającego powodu, aby 
uznać, że produkt stwarza zagrożenie.

Or. de

Poprawka 294
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja może, z inicjatywy własnej 
lub na wniosek organu nadzoru rynku, 
zlecić przeprowadzenie oceny ryzyka przez 
laboratorium referencyjne Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 28. Taka 
ocena ma wiążący charakter dla 
wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wykorzystania laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej do rozwiązania 
problemu rozbieżności w ocenie ryzyka przez państwa członkowskie pozwoli na 
zrekompensowanie braku niezależnego organu w dziedzinie produktów niespożywczych, a 
także na jednolitą ocenę ryzyka w całej Unii Europejskiej.

Poprawka 295
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja może, z inicjatywy własnej 
lub na wniosek organu nadzoru, zlecić 
przeprowadzenie oceny ryzyka przez 
laboratorium referencyjne Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 28. Taka 
ocena ma wiążący charakter dla 
wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wykorzystania laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej do rozwiązania 
problemu rozbieżności w ocenie ryzyka przez państwa członkowskie pozwoli na 
zrekompensowanie braku niezależnego organu w dziedzinie produktów niespożywczych, a 
także na jednolitą ocenę ryzyka na terenie całej Unii Europejskiej.

Poprawka 296
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Komisja może, z inicjatywy własnej lub 
na wniosek organu nadzoru, zlecić 
przeprowadzenie oceny ryzyka przez 
laboratorium referencyjne Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 28. Taka 
ocena ma wiążący charakter dla 
wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja wykorzystania laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej do rozwiązania 
problemu rozbieżności w ocenie ryzyka przez państwa członkowskie pozwoli na 
zrekompensowanie braku niezależnego organu w dziedzinie produktów niespożywczych, a 
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także na jednolitą ocenę ryzyka na terenie całej Unii Europejskiej.

Poprawka 297
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. W przypadku wystąpienia znacznych 
różnic w praktykach dotyczących oceny 
ryzyka przez państwa członkowskie i 
rozbieżnych interpretacji co do 
konieczności zastosowania środków w 
odniesieniu do podobnych produktów, 
Komisja wydaje wytyczne dotyczące 
odpowiednich praktyk dotyczących oceny 
ryzyka. Komisja, przy wsparciu komitetów 
naukowych utworzonych na podstawie 
decyzji Komisji 2004/210/WE, uwzględnia 
wszelkie dostępne dowody naukowe i 
techniczne dotyczące rozważanego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utworzyć procedurę stosowaną w przypadku rozbieżnych wyników ocen ryzyka 
przeprowadzonych przez różne państwa członkowskie.

Poprawka 298
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e. Komisja może, z inicjatywy własnej lub 
na wniosek organu nadzoru, zlecić 
przeprowadzenie oceny ryzyka przez 
laboratorium referencyjne Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 28. Taka 
ocena ma wiążący charakter dla 
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wszystkich zainteresowanych stron.

Or. de

Poprawka 299
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktu, który musi być 
zgodny z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii w momencie 
dopuszczenia do swobodnego obrotu, brak 
niezgodności pod względem formalnym z 
tym prawodawstwem stanowi dla organów 
państw członkowskich wystarczającą 
podstawę, aby sądzić, że produkt może 
stwarzać zagrożenie w każdym z 
następujących przypadków:

W odniesieniu do produktu, który musi być 
zgodny z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii w momencie 
dopuszczenia do swobodnego obrotu, brak
niezgodności pod względem formalnym z 
tym prawodawstwem stanowi dla organów 
państw członkowskich wystarczającą 
podstawę, aby zawiesić dopuszczenie 
produktu w każdym z następujących 
przypadków:

Or. en

Uzasadnienie

Brak zgodności pod względem formalnym nie oznacza automatycznie, że dany produkt 
stanowi zagrożenie. Powinien jednak stanowić wystarczającą podstawę do zawieszenia, a od 
podmiotu gospodarczego oczekiwać można zapewnienia zgodności pod względem formalnym, 
w wyniku czego produkt może zostać dopuszczony decyzją organów nadzoru rynku, zgodnie z 
postanowieniami art. 15.

Poprawka 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktu, który musi być 
zgodny z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii w momencie

W odniesieniu do produktu, który musi być 
zgodny z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii w momencie 
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dopuszczenia do swobodnego obrotu, brak 
niezgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem stanowi dla 
organów państw członkowskich 
wystarczającą podstawę, aby sądzić, że 
produkt może stwarzać zagrożenie 
w każdym z następujących przypadków:

dopuszczenia do swobodnego obrotu, brak 
niezgodności pod względem formalnym 
z tym prawodawstwem może stanowić dla 
organów państw członkowskich 
wystarczającą podstawę, aby sądzić, że 
produkt stwarza zagrożenie w każdym 
z następujących przypadków:

Or. de

Uzasadnienie

Decyzja o tym, czy dany produkt stanowi zagrożenie leży w gestii organów nadzoru rynku.

Poprawka 301
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktu, który musi być 
zgodny z prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii w momencie 
dopuszczenia do swobodnego obrotu, brak 
niezgodności pod względem formalnym z 
tym prawodawstwem stanowi dla organów 
państw członkowskich wystarczającą 
podstawę, aby sądzić, że produkt może 
stwarzać zagrożenie w każdym z 
następujących przypadków:

W odniesieniu do produktu, który musi być 
zgodny z prawodawstwem Unii w 
momencie dopuszczenia do swobodnego 
obrotu, brak niezgodności pod względem 
formalnym z tym prawodawstwem stanowi 
dla organów państw członkowskich 
wystarczającą podstawę, aby sądzić, że 
produkt może stwarzać zagrożenie w 
każdym z następujących przypadków:

Or. es

Uzasadnienie

W świetle rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych wymogi 
formalne dla produktów niepodlegających harmonizacji są takie same, jak dla produktów jej 
podlegających: obowiązek identyfikacji importera, posiadania dokumentacji technicznej, 
udowodnienia tożsamości producenta i zaopatrzenia w odpowiednie instrukcje i ostrzeżenia. 
Niespełnienie niektórych z tych wymogów można uznać za niezgodność formalną i proponuje 
się, by traktować je tak samo, jak w przypadku produktów podlegających harmonizacji.
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Poprawka 302
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkt lub jakakolwiek forma 
prezentacji produktu zostały oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny z zarejestrowanym 
znakiem towarowym lub do niego 
podobny, przez co nie ma gwarancji co do 
jego autentyczności bądź pochodzenia;

Or. fr

Poprawka 303
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) produkt lub jakakolwiek forma 
prezentacji produktu zostały oznaczone 
bez zezwolenia znakiem towarowym, który 
jest identyczny z zarejestrowanym 
znakiem towarowym lub do niego 
podobny, przez co nie ma gwarancji co do 
jego autentyczności bądź pochodzenia;

Or. en

Poprawka 304
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli produkty nie są przeznaczone do 
wprowadzenia na rynek w państwie 
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członkowskim, gdzie zostały dopuszczone 
do swobodnego obrotu, język, w którym 
sporządzona jest informacja określona w 
ust. 3 lit. a), b) i c) nie stanowi dla 
organów odpowiedzialnych za kontrole na 
granicach zewnętrznych wystarczającego 
powodu pozwalającego domniemywać, że 
produkt może stanowić zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Drobne artykuły (np. kosmetyki) często są ponownie etykietowane przed dopuszczeniem do 
swobodnego obrotu i przed wprowadzeniem na rynek. Zdarzało się, że służby celne 
niesłusznie zawieszały dopuszczenie takich produktów ze względu na brak oznakowania w 
języku danego kraju. Należy zapobiec takim nieporozumieniom. Niemniej jednak importerzy i 
dystrybutorzy mają obowiązek sprawdzenia, że instrukcja i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa są w języku kraju, w którym produkt jest udostępniany.

Poprawka 305
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Środki naprawcze organów nadzoru 
rynku muszą być proporcjonalne do tego, 
jak poważny jest brak zgodności.

Or. en

Poprawka 306
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku produktów łatwo 
psujących się organy odpowiedzialne za 

5. W przypadku produktów łatwo 
psujących się organy odpowiedzialne za 
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kontrole na granicach zewnętrznych 
starają się w miarę możliwości zapewnić, 
aby żadne wymagania przez nie nałożone 
w zakresie magazynowania tych 
produktów lub parkowania pojazdów 
użytych do ich przewożenia nie były 
sprzeczne z zasadami przechowywania 
tych produktów.

kontrole na granicach zewnętrznych 
umożliwiają w miarę możliwości, aby 
żadne wymagania przez nie nałożone w 
zakresie magazynowania tych produktów 
lub parkowania pojazdów użytych do ich 
przewożenia nie były sprzeczne z zasadami 
przechowywania tych produktów.

Or. es

Uzasadnienie

W placówkach celnych istnieje możliwość by podmioty gospodarcze, za własne środki, 
zapewniły produktom szybko psującym się odpowiednie warunki składowania i 
magazynowania w miejscach do tego przeznaczonych. Organy odpowiedzialne za kontrole na 
granicach zewnętrznych mogą to umożliwić, ale nie muszą tego zapewnić.

Poprawka 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli organy nadzoru rynku stwierdzą, że 
produkt, którego dopuszczenie zawieszono 
z powodu niezgodności formalnej na 
podstawie art. 14 ust. 3 akapit drugi, 
w rzeczywistości nie stanowi zagrożenia, 
podmiot gospodarczy jest mimo wszystko 
zobowiązany usunąć brak zgodności pod 
względem formalnym, zanim produkt 
zostanie dopuszczony.

2. Jeśli organy nadzoru rynku stwierdzą, że 
produkt, którego dopuszczenie zawieszono 
z powodu niezgodności formalnej na 
podstawie art. 14 ust. 3 akapit drugi, 
w rzeczywistości nie stanowi zagrożenia, 
organy nadzoru rynku powinny podjąć 
działania mające na celu ściganie karne 
braku zgodności zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, zanim produkt zostanie 
dopuszczony.

Or. de

Uzasadnienie

Organy nadzoru rynku powinny być w stanie karać również mniejsze naruszenia.
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Poprawka 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Spełnienie wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, które mają 
zastosowanie do produktu z chwilą jego 
dopuszczenia oraz odnoszą się do 
rozpatrywanego potencjalnego zagrożenia, 
uwzględniając w pełni sprawozdania z 
badań lub certyfikaty poświadczające 
zgodność wydane przez jednostkę 
oceniającą zgodność, stanowi dla organów 
nadzoru rynku podstawę, aby uznać, że 
dany produkt nie stanowi zagrożenia. Nie 
uniemożliwia to jednak tym organom 
polecenia organom odpowiedzialnym za 
kontrole na granicach zewnętrznych, by 
nie dopuszczały produktu, jeżeli istnieją 
dowody wskazujące na to, że – pomimo 
spełnienia tych wymagań – produkt w 
rzeczywistości stanowi zagrożenie.

3. Spełnienie wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, które mają 
zastosowanie do produktu z chwilą jego 
dopuszczenia oraz odnoszą się do 
rozpatrywanego potencjalnego zagrożenia, 
uwzględniając w pełni sprawozdania z 
badań lub certyfikaty poświadczające 
zgodność wydane przez jednostkę 
oceniającą zgodność, stanowi dla organów 
nadzoru rynku podstawę, aby uznać, że 
dany produkt nie stanowi zagrożenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest właściwe, aby organy odpowiedzialne za kontrole na granicach mogły obalić 
domniemanie, że produkt nie stanowi żadnego zagrożenia, szczególnie że nie jest jasne w 
jakich okolicznościach miałoby się to odbywać. Taki przepis może spowodować brak 
pewności prawnej i nadużycia.

Poprawka 309
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Spełnienie wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, które mają 

3. Spełnienie wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, które mają 
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zastosowanie do produktu z chwilą jego 
dopuszczenia oraz odnoszą się do 
rozpatrywanego potencjalnego zagrożenia, 
uwzględniając w pełni sprawozdania z 
badań lub certyfikaty poświadczające 
zgodność wydane przez jednostkę 
oceniającą zgodność, stanowi dla organów 
nadzoru rynku podstawę, aby uznać, że 
dany produkt nie stanowi zagrożenia. Nie 
uniemożliwia to jednak tym organom 
polecenia organom odpowiedzialnym za 
kontrole na granicach zewnętrznych, by nie 
dopuszczały produktu, jeżeli istnieją 
dowody wskazujące na to, że – pomimo 
spełnienia tych wymagań – produkt w 
rzeczywistości stanowi zagrożenie.

zastosowanie do produktu z chwilą jego 
dopuszczenia oraz odnoszą się do 
rozpatrywanego potencjalnego zagrożenia, 
uwzględniając sprawozdania z badań lub 
certyfikaty poświadczające zgodność 
wydane przez jednostkę oceniającą 
zgodność, stanowi dla organów nadzoru 
rynku podstawę, aby uznać, że dany 
produkt nie stanowi zagrożenia. Nie 
uniemożliwia to jednak tym organom 
polecenia organom odpowiedzialnym za 
kontrole na granicach zewnętrznych, by nie 
dopuszczały produktu, jeżeli istnieją 
dowody wskazujące na to, że – pomimo 
spełnienia tych wymagań – produkt w 
rzeczywistości stanowi zagrożenie.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie określenia „w pełni”, ponieważ oznacza ono „całkowicie” lub 
„absolutnie”, co w tym kontekście może powodować niejasności. Uznaje się, że tekst jest 
czytelniejszy po wykreśleniu, ponieważ i tak sprawozdania i certyfikaty zawsze rozpatruje się 
w całości, nie w części.

Poprawka 310
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

6. Organy nadzoru rynku wymagają od 
podwykonawców obciążenia kosztami 
swoich usług bezpośrednio danego 
podmiotu gospodarczego, chyba że organy
nadzoru rynku uznają taki środek za 
nieproporcjonalny, w przypadku gdy 
wprowadzają one środki zgodnie z ust. 1. 
Organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka i wykonanych prac.
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Or. en

Uzasadnienie

Na mocy art. 10 niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia organy nadzoru rynku 
mogą obciążyć dany podmiot gospodarczy kosztami zniszczenia lub unieszkodliwienia w inny 
sposób produktu stanowiącego zagrożenie. Nie tylko zniszczenie produktu jest kosztowne, ale 
także badania laboratoryjne, co Komisja podkreśliła w swoim wieloletnim planie działania. 
W rezultacie jest zgodne z art. 10, aby podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu 
produkt niebezpieczny poniósł koszty takich badań.

Poprawka 311
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

6. Organy nadzoru rynku wymagają od 
podwykonawców obciążenia kosztami 
swoich usług bezpośrednio danego 
podmiotu gospodarczego, chyba że organy
nadzoru rynku uznają taki środek za 
nieproporcjonalny, w przypadku gdy 
wprowadzają one środki zgodnie z ust. 1. 
Organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka i wykonanych prac.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy art. 10 niniejszego wniosku dotyczącego rozporządzenia organy nadzoru rynku 
mogą obciążyć dany podmiot gospodarczy kosztami zniszczenia lub unieszkodliwienia w inny 
sposób produktu stanowiącego zagrożenie. Nie tylko zniszczenie produktu jest kosztowne, ale 
także badania laboratoryjne, co Komisja podkreśliła w swoim wieloletnim planie działania. 
W rezultacie jest zgodne z art. 10, aby podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu 
produkt niebezpieczny poniósł koszty takich badań.

Poprawka 312
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku pobierają opłaty od 
podmiotów gospodarczych deklarujących 
produkty niespełniające warunków 
zgodności i produkty stanowiące 
zagrożenie w wolnym obrocie, które 
całkowicie lub częściowo pokrywają 
koszty ich czynności, w tym koszty badań 
przeprowadzonych w celu oceny ryzyka.

Or. en

Poprawka 313
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku mogą pobierać 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka. Ponadto podwykonawcy, 
którym zlecono badanie lub niszczenie 
produktów, mogą pobierać od organów 
nadzoru rynku opłaty, które całkowicie 
lub częściowo pokrywają koszty ich 
czynności. Faktury związane z tymi 
opłatami są wystawiane bezpośrednio na 
producenta lub importera, których 
produkty są poddawane kontroli;

Or. de
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Poprawka 314
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Przywóz do celów osobistych
1. W przypadku gdy produktowi 
wprowadzanemu do Unii towarzyszy 
osoba fizyczna i znajduje się on w jej 
fizycznym posiadaniu oraz racjonalne 
przesłanki wskazują, że przeznaczony on 
jest do osobistego użytku tej osoby, 
dopuszczenia tego produktu nie zawiesza 
się zgodnie z art. 14 ust. 3, chyba że 
korzystanie z tego produktu może 
stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób, 
zwierząt lub roślin.
2. Produkt uznaje się za przeznaczony do 
osobistego użytku osoby fizycznej 
wwożącej go do Unii, jeśli ma charakter 
okazjonalny i jest wyłącznie przeznaczony 
do użytku tej osoby lub członków jej 
rodziny, a jego charakter lub ilość nie 
wskazuje na przeznaczenie handlowe.

Or. en

Poprawka 315
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu 60 dni od powiadomienia 
państw członkowskich przez Komisję, 
zgodnie z art. 20 ust. 4, o odmowie 
dopuszczenia produktu do swobodnego 
obrotu przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 

1. W ciągu 15 dni od powiadomienia 
państw członkowskich przez Komisję, 
zgodnie z art. 20 ust. 4, o odmowie 
dopuszczenia produktu do swobodnego 
obrotu przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 
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państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec tej odmowy, jeśli dotyczy 
ona produktu podlegającego 
prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii. 
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 
stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec tej odmowy, jeśli dotyczy 
ona produktu podlegającego 
prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii. 
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 
stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

Or. es

Uzasadnienie

Termin 60 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec przyjętych środków jest zbyt długi i działa na 
szkodę samych podmiotów gospodarczych. W tym terminie, dodanym do stosowanego przez 
Komisję w celu rozpatrzenia, organy nadzoru zdążą podjąć – jako środki ostrożności – kroki 
ograniczające obrót produktem, lub nie zezwolić na wwóz i odesłać produkt do miejsca 
pochodzenia. Informacja dostarczona przez zgłaszające państwo członkowskie wraz z 
powiadomieniem, tj.: sprawozdania z badań, uzasadnienie środka i ocena ryzyka wystarczą 
do określenia w krótkim terminie, czy środek jest czy nie jest odpowiedni. Nie ma potrzeby
zwlekać 60 dni. Aby uniknąć szkód dla podmiotów gospodarczych proponuje się ustanowienie 
dwóch terminów: krótszego – na potrzeby zgłoszenia sprzeciwu, oraz utrzymanego 60-
dniowego, w którym następuje rozpatrzenie przez Komisję.

Poprawka 316
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie zgłosi sprzeciw zgodnie z 
ust. 1 lub Komisja uzna, że odmowa może 
być sprzeczna z prawodawstwem Unii, 
Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
konsultacje z danymi podmiotami 
gospodarczymi oraz ocenia odmowę, 
biorąc pod uwagę wszystkie dostępne 
dowody naukowe lub techniczne.

3. W przypadku gdy państwo 
członkowskie zgłosi sprzeciw zgodnie z 
ust. 1 lub Komisja uzna, że odmowa może 
być sprzeczna z prawodawstwem Unii, 
Komisja niezwłocznie rozpoczyna 
konsultacje z państwem członkowskim, 
które wystosowało powiadomienie, danymi 
podmiotami gospodarczymi oraz ocenia, w 
maksymalnym terminie 60 dni, środki 
krajowe, biorąc pod uwagę wszystkie 
dostępne dowody naukowe lub techniczne.
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Or. es

Uzasadnienie

W celu uniknięcia szkód dla podmiotów gospodarczych proponuje się ustanowienie dwóch 
terminów: krótszego – 15-dniowego, na potrzeby zgłoszenia sprzeciwu, oraz utrzymanego 60-
dniowego, w którym następuje rozpatrzenie przez Komisję. Konieczne jest skonsultowanie się 
z państwem członkowskim, które wystosowało powiadomienie, ponieważ dysponuje ono 
wszystkimi dowodami, które doprowadziły do zastosowania środka.

Poprawka 317
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w terminie 15 dni, zgodnie z ust. 
1, zgłoszony zostanie sprzeciw ze strony 
państwa członkowskiego lub ze strony 
Komisji, Komisja informuje o tym 
wszystkie państwa członkowskie poprzez 
punkty kontaktowe RAPEX.

Or. es

Uzasadnienie

Kwestią zasadniczą dla organów nadzoru rynku jest informacja o zakwestionowaniu środka 
podjętego wobec potencjalnie niebezpiecznego produktu, przekazana za pośrednictwem
RAPEX.

Poprawka 318
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
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stwarzających zagrożenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

stwarzających poważne zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 319
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
stwarzających zagrożenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
stwarzających poważne zagrożenie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
stwarzających zagrożenie zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
stwarzających poważne zagrożenie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność systemu RAPEX, jego zakres powinien ograniczać się do 
produktów, które stanowią poważne zagrożenie, podczas gdy pozostałe produkty powinny być 
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obsługiwane przez ICSMS. To pomogłoby państwom członkowskim w skuteczniejszym 
reagowaniu na powiadomienia dzięki rozróżnieniu na produkty niebezpieczne i produkty, 
które po prostu nie spełniają warunków zgodności lub stanowią ograniczone zagrożenie i w 
związku z tym nie wymagają podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
konsumentów. W obecnym brzmieniu przepis może spowodować przeciążenie systemu RAPEX 
i zagrozić jego skuteczności.

Poprawka 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
stwarzających zagrożenie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

1. Komisja prowadzi system szybkiego 
informowania (RAPEX). Państwa 
członkowskie stosują system RAPEX do 
wymiany informacji o produktach 
stwarzających poważne zagrożenie zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

System RAPEX powinien być stosowany jedynie wówczas, kiedy dany produkt stwarza 
poważne zagrożenie. We wszystkich innych przypadkach należy w dalszym ciągu stosować 
system ICSMS w celu powstrzymania „potopu danych”. Poprzez nadmiar powiadomień za 
pośrednictwem systemu RAPEX można by ponadto odnieść błędne wrażenie, że w Europie 
produkuje się zbyt wiele wadliwych produktów. Mogłoby to zaszkodzić wizerunkowi 
europejskich firm.

Poprawka 322
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Udział w systemie RAPEX jest otwarty 
dla krajów kandydujących, państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych 
w ramach umów między Unią a tymi 

4. Udział w systemie RAPEX jest otwarty 
dla krajów kandydujących, państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych 
w ramach umów między Unią a tymi 
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krajami, państwami lub organizacjami oraz 
zgodnie z postanowieniami tych umów. 
Wszelkie umowy tego rodzaju muszą 
opierać się na zasadzie wzajemności 
i zawierać postanowienia dotyczące 
poufności analogiczne do stosowanych 
w Unii przepisów w tym zakresie.

krajami, państwami lub organizacjami oraz 
zgodnie z postanowieniami tych umów. 
Wszelkie umowy tego rodzaju muszą 
opierać się na zasadzie wzajemności 
i zawierać postanowienia dotyczące 
poufności i ochrony danych osobowych 
analogiczne do stosowanych w Unii 
przepisów w tym zakresie.

Or. de

Poprawka 323
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Udział w systemie RAPEX jest otwarty 
dla krajów kandydujących, państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych w 
ramach umów między Unią a tymi krajami, 
państwami lub organizacjami oraz zgodnie 
z postanowieniami tych umów. Wszelkie 
umowy tego rodzaju muszą opierać się na 
zasadzie wzajemności i zawierać 
postanowienia dotyczące poufności 
analogiczne do stosowanych w Unii 
przepisów w tym zakresie.

4. Udział w systemie RAPEX jest otwarty 
dla krajów kandydujących, państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych w 
ramach umów między Unią a tymi krajami, 
państwami lub organizacjami oraz zgodnie 
z postanowieniami tych umów. Wszelkie 
umowy tego rodzaju muszą opierać się na 
zasadzie wzajemności i zawierać 
postanowienia dotyczące poufności 
analogiczne do stosowanych w Unii 
przepisów w tym zakresie, jak również na 
szczegółowych przepisach dotyczących 
ochrony danych osobowych, zgodnie z 
wymogami wyrażonymi w art. 25 
dyrektywy 95/46/WE i art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. en

Uzasadnienie

Poza ogólnymi przepisami dotyczącymi poufności, konieczne jest również przestrzeganie 
szczegółowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
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Poprawka 324
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja publikuje cotygodniowy 
przegląd produktów stanowiących 
poważne zagrożenie, o których doniosły 
władze krajowe. Taki cotygodniowy 
przegląd uwzględnia działania podjęte 
przez władze krajowe, jak również 
działania podjęte dobrowolnie przez 
podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 325
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadamianie o produktach 
stwarzających zagrożenie za 
pośrednictwem systemu RAPEX

Powiadamianie o produktach 
stwarzających poważne zagrożenie za 
pośrednictwem systemu RAPEX

Or. en

Poprawka 326
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadamianie o produktach 
stwarzających zagrożenie za 
pośrednictwem systemu RAPEX

Powiadamianie o produktach 
stwarzających poważne zagrożenie za 
pośrednictwem systemu RAPEX
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Or. en

Poprawka 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadamianie o produktach 
stwarzających zagrożenie za 
pośrednictwem systemu RAPEX

Powiadamianie o produktach 
stwarzających poważne zagrożenie za 
pośrednictwem systemu RAPEX

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność systemu RAPEX, jego zakres powinien ograniczać się do 
produktów, które stanowią poważne zagrożenie, podczas gdy pozostałe produkty powinny być 
obsługiwane przez ICSMS. To pomogłoby państwom członkowskim w skuteczniejszym 
reagowaniu na powiadomienia dzięki rozróżnieniu na produkty niebezpieczne i produkty, 
które po prostu nie spełniają warunków zgodności lub stanowią ograniczone zagrożenie i w 
związku z tym nie wymagają podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
konsumentów. W obecnym brzmieniu przepis może spowodować przeciążenie systemu RAPEX 
i zagrozić jego skuteczności.

Poprawka 328
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkich działaniach naprawczych 
podjętych przez podmioty gospodarcze 
zgodnie z art. 9 ust. 3;

a) wszelkich działaniach naprawczych 
podjętych przez podmioty gospodarcze;

Or. en

Poprawka 329
Norica Nicolai



AM\1002709PL.doc 161/195 PE516.934v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkich działaniach naprawczych 
podjętych przez podmioty gospodarcze 
zgodnie z art. 9 ust. 3;

a) wszelkich działaniach naprawczych 
podjętych przez podmioty gospodarcze 
zgodnie z art. 9 ust. 4 lit. c) i d);

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie wykorzystania systemu RAPEX do powiadamiania wyłącznie o produktach 
stanowiących poważne zagrożenie.

Poprawka 330
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) działaniach podjętych w odniesieniu 
do niewyeliminowanych uchybień 
formalnych mogących stwarzać poważne 
zagrożenie (art. 9 ust. 2);

Or. es

Uzasadnienie

Celem systemu RAPEX jest zapobieganie zagrożeniom, dlatego wprowadza się do niego 
informacje o środkach zastosowanych wobec produktów mogących stwarzać zagrożenie. 
Uznaje się, że w obecnym zestawieniu powiadomień brakuje tych dotyczących działań, jakie 
podmioty gospodarcze podejmują w stosunku do produktów niebezpiecznych już 
wprowadzonych na rynek. Obowiązująca dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa
produktów zobowiązuje do informowania o nich za pośrednictwem systemu RAPEX, wobec 
czego nie jest zrozumiały powód ich wykluczenia tutaj. W ten sposób byłyby publikowane na 
stronie internetowej, a konsumenci i wszyscy zainteresowani mieliby do nich dostęp. 
Koniecznym jest także informowanie o działaniach podjętych wobec uchybień formalnych, 
które mogą nieść ze sobą poważne zagrożenie (brak ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, 
piktogramów o ryzyku, instrukcji obsługi itd.), w przypadku gdy podmiot gospodarczy nie 
zechciał ich wyeliminować.
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Poprawka 331
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) działaniach zgłoszonych przez 
podmioty gospodarcze organom nadzoru 
rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, art. 10 ust. 7 
i art. 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych;

Or. es

Poprawka 332
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) argumentach przedstawionych przez 
dany podmiot gospodarczy.

Or. en

Poprawka 333
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
się w przypadku, gdy punkt kontaktowy 
systemu RAPEX ma podstawy sądzić, że 
oddziaływanie zagrożenia stwarzanego 

skreślony
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przez produkt nie wykracza poza 
terytorium państwa członkowskiego, w 
którym mieści się dany punkt kontaktowy.

Or. en

Poprawka 334
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
się w przypadku, gdy punkt kontaktowy 
systemu RAPEX ma podstawy sądzić, że 
oddziaływanie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt nie wykracza poza 
terytorium państwa członkowskiego, w 
którym mieści się dany punkt kontaktowy.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
się w przypadku, gdy punkt kontaktowy 
systemu RAPEX ma podstawy sądzić, że 
oddziaływanie poważnego zagrożenia 
stwarzanego przez produkt nie wykracza 
poza terytorium państwa członkowskiego, 
w którym mieści się dany punkt 
kontaktowy.

Or. en

Poprawka 335
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakter i skalę zagrożenia, w tym 
podsumowanie wyników oceny ryzyka;

a) dane konieczne do zidentyfikowania 
produktu;

Or. es

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba zapewnienia przepisów stosowanych do produktu, obejmujących ocenę 
bezpieczeństwa, a także ocenę ryzyka.
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Poprawka 336
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakter każdego przypadku 
niespełnienia wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii;

b) charakter i skalę zagrożenia, w tym 
podsumowanie wyników oceny 
bezpieczeństwa i oceny ryzyka;

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest jasne, że należy wskazać brak zgodności produktów niepodlegających harmonizacji, 
które także mają być ogłaszane za pośrednictwem systemu RAPEX. Dlatego też proponuje się 
bardziej ogólne odniesienie do przepisów Unii.

Poprawka 337
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane konieczne do zidentyfikowania 
produktu;

c) dane konieczne do zidentyfikowania 
i identyfikowalności produktu;

Or. de

Poprawka 338
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane konieczne do zidentyfikowania 
produktu;

c) charakter każdego przypadku 
niespełnienia wymagań prawodawstwa 
Unii;
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Or. es

Poprawka 339
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje o pochodzeniu i łańcuchu 
dostaw produktu;

d) charakter wprowadzonego środka lub 
działania naprawczego oraz wskazanie, 
czy środek lub działanie mają charakter 
dobrowolny czy obowiązkowy;

Or. es

Poprawka 340
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) charakter wprowadzonego środka lub 
działania naprawczego oraz wskazanie, 
czy środek lub działanie mają charakter 
dobrowolny, czy zostały zatwierdzone, czy 
są wymagane;

f) informacje o pochodzeniu i łańcuchu 
dostaw produktu;

Or. es

Uzasadnienie

Działania podejmowane wobec produktu stwarzającego zagrożenie mogą mieć charakter 
obowiązkowy lub dobrowolny – niezależnie od tego, w obu przypadkach są zatwierdzone i 
wymagane, a zatem nie ma potrzeby tego stwierdzać. Jeśli chodzi o listę danych figurujących 
na formularzu, konieczne wydaje się ustanowienie logicznego porządku, stąd proponowane 
zmiany. Wobec tego wśród danych, które mają być wskazane na pierwszym miejscu powinny 
się znaleźć dane identyfikacyjne produktu, następnie dane dotyczące zagrożenia, wreszcie 
dane o braku zgodności z przepisami, a dalej dane o zatwierdzonym działaniu wraz z datą 
zatwierdzenia itd.
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Poprawka 341
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) strona internetowa i alternatywne 
dane kontaktowe dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 342
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) informacja, czy wiadomo, że produkt 
jest podrobiony;

Or. en

Poprawka 343
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) informacja, czy wiadomo, że produkt 
jest podrobiony.

Or. en
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Poprawka 344
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli powiadomienie dotyczy produktu, 
który uznano za niezgodny z 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
przekazane informacje muszą również 
wskazywać, czy niezgodność wynika z 
któregokolwiek z następujących powodów:

skreślony

a) niespełnienia przez produkt wymagań 
prawodawstwa, które ma zastosowanie;
b) braków w zharmonizowanych 
normach, o których mowa w tym 
prawodawstwie, których spełnienie daje 
podstawę dla domniemania zgodności z 
tymi wymaganiami.
W przypadku gdy środek lub działanie 
naprawcze, o którym mowa w ust. 1, 
dotyczy produktu, w stosunku do którego 
jednostka notyfikowana przeprowadziła 
ocenę zgodności, organy nadzoru rynku 
zapewniają powiadomienie 
zainteresowanej jednostki notyfikowanej o 
podjętym działaniu naprawczym lub 
zastosowanym środku.

Or. en

Poprawka 345
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
informuje o nim pozostałe państwa 
członkowskie. Jeśli powiadomienie nie
spełnia wymagań określonych w ust. 1, 2 i 

4. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
informuje o nim niezwłocznie podmiot 
gospodarczy i pozostałe państwa 
członkowskie. Jeśli powiadomienie nie 
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3, Komisja może je wstrzymać. spełnia wymagań określonych w ust. 1, 2 i 
3, Komisja może je wstrzymać.

Or. en

Poprawka 346
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
informuje o nim pozostałe państwa 
członkowskie. Jeśli powiadomienie nie 
spełnia wymagań określonych w ust. 1, 2 i 
3, Komisja może je wstrzymać.

4. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
informuje o nim pozostałe państwa 
członkowskie. Jeśli powiadomienie nie 
spełnia wymagań administracyjnych
określonych w ust. 1, 2 i 3, Komisja może 
je wstrzymać.

Or. en

Poprawka 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
informuje o nim pozostałe państwa 
członkowskie. Jeśli powiadomienie nie 
spełnia wymagań określonych w ust. 1, 2 
i 3, Komisja może je wstrzymać.

4. Po otrzymaniu powiadomienia Komisja 
informuje o nim zainteresowany podmiot 
gospodarczy oraz pozostałe państwa 
członkowskie. Jeśli powiadomienie nie 
spełnia wymagań określonych w ust. 1, 2 
i 3, Komisja może je wstrzymać.

Or. de

Uzasadnienie

Zainteresowane podmioty gospodarcze powinny być informowane w każdym przypadku 
równocześnie z publikacją powiadomienia za pośrednictwem systemu RAPEX, aby móc 
podjąć z własnej strony odpowiednie kroki.
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Poprawka 348
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie niezwłocznie
informują Komisję o działaniach lub 
środkach zastosowanych po otrzymaniu 
powiadomienia oraz przekazują wszelkie 
dodatkowe informacje, w tym wyniki 
wszelkich przeprowadzonych badań lub 
analiz lub ewentualne odmienne 
stanowisko. Komisja niezwłocznie 
przekazuje te informacje pozostałym 
państwom członkowskim.

5. Państwa członkowskie tak szybko, jak to 
możliwe informują Komisję o działaniach 
lub środkach zastosowanych po 
otrzymaniu powiadomienia oraz 
przekazują wszelkie dodatkowe 
informacje, w tym wyniki wszelkich 
przeprowadzonych badań lub analiz lub 
ewentualne odmienne stanowisko. Komisja 
niezwłocznie przekazuje te informacje 
pozostałym państwom członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Otrzymawszy powiadomienie organy nadzoru rynku powinny sprawdzić, czy dany produkt jest
obecny na ich rynku i skontaktować się z zainteresowanym podmiotem gospodarczym, jeśli 
jest on znany. Jeśli ten nie godzi się na wycofanie produktu z rynku należy przyznać mu 
kilkudniowy termin wysłuchania, w związku z czym bardzo trudno jest poinformować
„niezwłocznie” Komisję, a tym trudniej przekazać wyniki badań itp. Powinno się unikać 
dewaluacji słowa „niezwłocznie” przez jego niewłaściwe stosowanie, co jest szczególnie 
ważne w niniejszym rozporządzeniu. Z drugiej strony, przed otrzymaniem odpowiedzi od 
organów nadzoru rynku należy wziąć pod uwagę terminy ustanowione w art. 11 i 18 dla 
państw członkowskich i Komisji celem reakcji na działania zgłoszone w powiadomieniu, oraz 
te, które należy przyznać podmiotowi gospodarczemu zgodnie z art. 10 ust. 3 (nie krótszy niż 
10 dni) celem wysłuchania, i inny przyznany mu wcześniej (w określonym terminie) zgodnie z 
art. 9 ust. 3.

Poprawka 349
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Istnieje możliwość aktualizacji 
informacji na temat produktu zgłoszonego 
do systemu RAPEX.

Or. en

Poprawka 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W stosownych przypadkach 
informacje o produkcie, który został 
zgłoszony do systemu RAPEX, powinny 
być aktualizowane.

Or. de

Uzasadnienie

Aktualizacja informacji o zgłoszonych produktach w systemie RAPEX powinna być możliwa, 
kiedy np. informacje te staną się bezprzedmiotowe.

Poprawka 351
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi system informacyjny i 
komunikacyjny do celów nadzoru rynku 
(ICSMS) służący gromadzeniu i 
ustrukturyzowanemu przechowywaniu 
informacji dotyczących kwestii 
związanych z nadzorem rynku, a w 
szczególności następujących informacji 

Komisja prowadzi system informacyjny i 
komunikacyjny do celów nadzoru rynku 
(ICSMS) służący gromadzeniu i 
ustrukturyzowanemu przechowywaniu 
informacji dotyczących kwestii 
związanych z nadzorem rynku. Państwa 
członkowskie gromadzą w szczególności i 
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na temat: wprowadzają do ICSMS następujące 
informacje:

Or. en

Poprawka 352
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia interfejs, który 
umożliwia połączenie ICSMS z systemem 
RAPEX w celu wymiany, w stosownych 
przypadkach, danych między tymi 
systemami.

Or. en

Poprawka 353
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wszelkich przypadków niezgodności z 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, z 
wyłączeniem środków lub działań 
naprawczych zgłoszonych za 
pośrednictwem systemu RAPEX zgodnie z 
art. 20;

e) wszelkich przypadków niezgodności z 
prawodawstwem Unii, z wyłączeniem 
środków lub działań naprawczych 
zgłoszonych za pośrednictwem systemu 
RAPEX zgodnie z art. 20;

Or. es

Uzasadnienie

Powinno się gromadzić informacje o kontrolach wszystkich produktów podlegających i 
niepodlegających harmonizacji.
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Poprawka 354
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wszelkich sprzeciwów zgłoszonych przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 11 
ust. 1 lub art. 18 ust. 1 oraz działań 
następczych.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy unikać duplikacji zadań. Sprzeciwy opierają się na powiadomieniu za pośrednictwem
systemu RAPEX o zatwierdzeniu działań, a wymiana informacji na temat powiadomienia 
również odbywa się przez ten system. Uznaje się, że nie ma potrzeby powtórnego 
wprowadzania informacji do systemu ICSMS.

Poprawka 355
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System ICSMS zawiera odniesienia do 
powiadomień o środkach lub działaniach 
naprawczych dokonanych za 
pośrednictwem systemu RAPEX zgodnie z 
art. 20.

System ICSMS zawiera odniesienia do 
powiadomień o środkach lub działaniach 
naprawczych dokonanych za 
pośrednictwem systemu RAPEX zgodnie z 
art. 20. Komisja opracuje interfejs między 
ICSMS a systemem RAPEX, który 
automatycznie przekaże informację 
dotyczącą poważnego zagrożenia do 
systemu RAPEX.

Or. en

Poprawka 356
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organy nadzoru rynku uznają ważność i 
korzystają ze sprawozdań z badań, które 
zostały sporządzone przez odpowiadające 
im organy w innych państwach 
członkowskich lub na zlecenie tych 
organów i które zostały wprowadzone do 
systemu ICSMS.

3. Organy nadzoru rynku w miarę 
możliwości uwzględniają i wykorzystują 
sprawozdania z badań, które zostały 
sporządzone przez odpowiadające im 
organy w innych państwach członkowskich 
lub na zlecenie tych organów i które 
zostały wprowadzone do systemu ICSMS.

Or. es

Uzasadnienie

Jest to nadmierny obowiązek. Korzystne jest dysponowanie sprawozdaniami o produkcie, 
celem korzystania z nich wobec podmiotu gospodarczego. Jednak jeśli ten ich nie akceptuje, 
to organy nadzoru rynku muszą sporządzić nowe sprawozdanie, pobrawszy próbki z rynku. 
Należy także wziąć pod uwagę, że produkty z innego rynku mogą pochodzić z innej partii lub 
serii i inaczej reagować. Ponadto uwzględnianie sprawozdań z badań innych organów 
nadzoru rynku zostało już w sposób ogólny ujęte w ostatnim akapicie art.9 ust. 1, gdzie nie 
ma specyficznego odniesienia do sprawozdań wprowadzonych do systemu ICSMS.

Poprawka 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Ogólnoeuropejska baza danych o urazach
1. Ogólnoeuropejska baza danych o 
urazach (IDB), która obejmowałaby 
wszystkie typy urazów, a w szczególności 
urazy spowodowane przez produkty 
stosowane w domu oraz do rekreacji, 
transportu i pracy, zostanie utworzona i 
objęta koordynacją przez Komisję 
Europejską.
2. Właściwe organy nadzoru rynku 
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powołane przez państwa członkowskie 
biorą udział w tworzeniu tej bazy danych i 
wprowadzają do niej kompleksowe 
informacje dotyczące urazów, zgodnie z 
europejskim i krajowym prawem w 
dziedzinie ochrony danych osobowych.
3. Komisja wspiera koordynację 
pozyskiwania danych z państw 
członkowskich oraz obsługę bazy danych.

Or. en

Poprawka 358
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi państw trzecich lub 
z organizacjami międzynarodowymi, 
z którymi Komisja i państwa członkowskie 
lub grupa państw członkowskich zawarły 
dwustronne lub wielostronne porozumienia 
o zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności.

Komisja i państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi państw trzecich lub 
z organizacjami międzynarodowymi, 
z którymi Komisja i państwa członkowskie 
lub grupa państw członkowskich zawarły 
dwustronne lub wielostronne porozumienia 
o zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności. Jeśli wymiana danych 
obejmuje również dane osobowe, stosuje 
się dyrektywę 95/46/WE.

Or. de

Poprawka 359
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi państw trzecich lub z 
organizacjami międzynarodowymi, z 
którymi Komisja i państwa członkowskie 
lub grupa państw członkowskich zawarły 
dwustronne lub wielostronne porozumienia 
o zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności.

Komisja i państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi państw trzecich lub z 
organizacjami międzynarodowymi, z 
którymi Komisja i państwa członkowskie 
lub grupa państw członkowskich zawarły 
dwustronne lub wielostronne porozumienia 
o zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności. Wszelkie takie 
porozumienia obejmują przepisy 
dotyczące poufności odpowiadające 
przepisom, które mają zastosowanie w 
Unii, jak również szczegółowym przepisom 
dotyczącym ochrony danych osobowych, 
zgodnie z wymogami art. 25 dyrektywy 
95/46/WE oraz art. 9 rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001.

Or. en

Poprawka 360
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie mogą
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi państw trzecich lub z 
organizacjami międzynarodowymi, z 
którymi Komisja i państwa członkowskie 
lub grupa państw członkowskich zawarły 
dwustronne lub wielostronne porozumienia 
o zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności.

Komisja wspólnie z państwami 
członkowskimi może wymieniać 
informacje poufne, w tym informacje 
wymieniane za pośrednictwem systemu 
RAPEX, z organami regulacyjnymi państw 
trzecich lub z organizacjami 
międzynarodowymi, z którymi Komisja i 
państwa członkowskie zawarły dwustronne 
lub wielostronne porozumienia o 
zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności.

Or. es
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Uzasadnienie

Informacje w systemie RAPEX, w tym informacje niejawne, należą do wszystkich państw 
członkowskich, wobec czego w umowach tych powinny uczestniczyć wszystkie państwa. 
Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, gdy jedno państwo członkowskie odmówiłoby zawarcia 
umowy z określonym państwem trzecim, podczas gdy inne państwo członkowskie zawarłoby 
ją, udostępniając w ten sposób wszelkie informacje nieujawnione przez pierwsze z państw. 
Wszelkie wymiany danych powinny być realizowane za pośrednictwem Komisji.

Poprawka 361
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy nadzoru rynku, po otrzymaniu 
należycie umotywowanego wniosku 
organu nadzoru rynku z innego państwa 
członkowskiego, przekazują wszelkie 
istotne informacje lub dokumenty oraz 
przeprowadzają kontrole, inspekcje lub 
dochodzenia oraz składają wnioskującemu 
organowi sprawozdania z tych czynności 
oraz ze wszelkich działań następczych.

2. Organy nadzoru rynku, po otrzymaniu 
należycie umotywowanego wniosku 
organu nadzoru rynku z innego państwa 
członkowskiego, udzielają w należytym 
stopniu wsparcia wnioskującemu 
organowi.

Or. en

Poprawka 362
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy nadzoru rynku, po otrzymaniu 
należycie umotywowanego wniosku 
organu nadzoru rynku z innego państwa 
członkowskiego, przekazują wszelkie 
istotne informacje lub dokumenty oraz
przeprowadzają kontrole, inspekcje lub
dochodzenia oraz składają wnioskującemu 

2. Organy nadzoru rynku, po otrzymaniu 
należycie umotywowanego wniosku 
organu nadzoru rynku z innego państwa 
członkowskiego, które wyczerpało inne 
środki, przeprowadzają uznane za 
konieczne dochodzenia oraz składają 
wnioskującemu organowi sprawozdania ze 
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organowi sprawozdania z tych czynności 
oraz ze wszelkich działań następczych.

wszelkich działań następczych.

Or. es

Uzasadnienie

Jest to nadmiernie obciążające. Zazwyczaj wzajemna pomoc udzielana jest przez system 
RAPEX. W niektórych przypadkach może jednak zaistnieć potrzeba takiej pomocy, dlatego 
proponuje się wcześniejsze wyczerpanie innych środków.

Poprawka 363
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku mogą 
współpracować z właściwymi organami 
państw trzecich w celu wymiany 
informacji i wsparcia technicznego, 
upowszechniania i ułatwiania dostępu do 
unijnych systemów wymiany informacji, w 
tym systemu RAPEX zgodnie z art. 19 ust. 
4, oraz upowszechniania działalności 
związanej z oceną zgodności i nadzorem 
rynku.

1. Organy nadzoru rynku mogą 
współpracować z właściwymi organami 
państw trzecich w celu wymiany 
informacji i wsparcia technicznego, 
upowszechniania i ułatwiania dostępu do 
unijnych systemów wymiany informacji, z 
wyjątkiem systemu RAPEX zgodnie z 
art. 19 ust. 4, oraz upowszechniania 
działalności związanej z oceną zgodności i 
nadzorem rynku.

Or. es

Uzasadnienie

Pomimo zgody co do kryteriów, na których opiera się Komisja dopuszczając państwa trzecie 
do dostępu do systemu RAPEX, interpretacja tych kryteriów przez poszczególne państwa 
może być różna. Jest to kwestia związana z dużą odpowiedzialnością dotyczącą danych 
poufnych pochodzących ze wszystkich państw. Proponuje się autoryzację przez Komisję 
(art. 22) i stąd wykluczenie tutaj systemu RAPEX. Ewentualnie można przeredagować oba 
artykuły dla poszanowania należących do wszystkich państw członkowskich informacji 
niejawnych zawartych w systemie RAPEX.

Poprawka 364
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli w ramach wymiany informacji 
dochodzi również do wymiany danych 
osobowych, stosuje się dyrektywę 
95/46/WE.

Or. de

Poprawka 365
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EMSF może zapraszać ekspertów oraz 
inne osoby trzecie do udziału w 
posiedzeniach lub do przedstawienia uwag 
na piśmie.

5. EMSF może zapraszać ekspertów oraz 
inne osoby trzecie do udziału w 
posiedzeniach lub do przedstawienia uwag 
na piśmie. Istnieje możliwość zasięgnięcia 
opinii organizacji reprezentujących 
interesy sektora przemysłu, małych i 
średnich przedsiębiorstw, konsumentów, 
laboratoriów i organów oceny zgodności 
na szczeblu unijnym na temat rocznego 
programu nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 366
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizacja projektów z zakresu 
wspólnego nadzory rynku i wspólnych 

c) ułatwianie organizacji projektów z 
zakresu wspólnego nadzoru rynku i 
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badań; wspólnych badań;

Or. es

Uzasadnienie

Celem forum jest ułatwianie organizacji projektów z zakresu nadzoru rynku i programów 
kształcenia, oraz kampanii informacyjnych.

Poprawka 367
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) organizacja programów szkoleniowych 
oraz wymiana urzędników krajowych;

e) ułatwianie organizacji programów 
szkoleniowych oraz wymiana urzędników 
krajowych;

Or. es

Uzasadnienie

Celem forum jest ułatwianie organizacji projektów z zakresu nadzoru rynku i programów 
kształcenia, oraz kampanii informacyjnych.

Poprawka 368
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) organizacja kampanii informacyjnych i 
programów wspólnych wizyt;

g) organizacja kampanii informacyjnych i 
programów wspólnych wizyt, w tym 
kontroli na granicach;

Or. en
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Poprawka 369
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) organizacja kampanii informacyjnych i 
programów wspólnych wizyt;

g) ułatwianie organizacji kampanii 
informacyjnych i programów wspólnych 
wizyt;

Or. es

Uzasadnienie

Celem forum jest ułatwianie organizacji projektów z zakresu nadzoru rynku i programów 
kształcenia, oraz kampanii informacyjnych.

Poprawka 370
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) udział w opracowywaniu wytycznych 
służących zapewnieniu skutecznego 
i jednolitego wykonania niniejszego 
rozporządzenia, z należytym 
uwzględnieniem interesów 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych 
i średnich, oraz innych zainteresowanych 
stron;

j) udział w opracowywaniu wytycznych 
służących zapewnieniu skutecznego 
i jednolitego wykonania niniejszego 
rozporządzenia, z należytym 
uwzględnieniem interesów konsumentów
oraz innych zainteresowanych stron;

Or. de

Poprawka 371
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera j
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) udział w opracowywaniu wytycznych 
służących zapewnieniu skutecznego i 
jednolitego wykonania niniejszego 
rozporządzenia, z należytym 
uwzględnieniem interesów 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich, oraz innych zainteresowanych 
stron;

j) udział w opracowywaniu wytycznych 
służących zapewnieniu skutecznego i 
jednolitego wykonania niniejszego 
rozporządzenia, z należytym 
uwzględnieniem interesów 
przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i 
średnich, ochrony konsumentów, oraz 
innych zainteresowanych stron;

Or. es

Uzasadnienie

Interesy przedsiębiorstw nie powinny mieć wpływu na skuteczne i jednolite stosowanie 
niniejszego rozporządzenia, a jeśli mają, to należy to zrównoważyć należycie uwzględniając 
ochronę konsumentów.

Poprawka 372
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) doradzanie i wspieranie Komisji, na jej
wniosek, przy przeprowadzaniu oceny 
wszelkich kwestii związanych 
z wykonywaniem niniejszego 
rozporządzenia;

k) doradzanie i wspieranie Komisji, państw 
członkowskich i Parlamentu 
Europejskiego na ich wniosek, przy 
przeprowadzaniu oceny wszelkich kwestii 
związanych z wykonywaniem niniejszego 
rozporządzenia;

Or. de

Poprawka 373
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera l a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) przyczynianie się do stworzenia 
europejskiej sieci laboratoriów 
zajmujących się bezpieczeństwem 
produktów;

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, by forum przyczyniło się do stworzenia sieci laboratoriów w UE (patrz: 
art. 28).

Poprawka 374
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) organizowanie szczegółowych i 
regularnych kampanii nadzoru rynku w 
odniesieniu do produktów objętych 
dystrybucją internetową;

Or. en

Poprawka 375
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera l c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lc) zapewnienie należytego 
zaangażowania organów celnych i 
współpracy z nimi;

Or. en
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Poprawka 376
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – akapit pierwszy – litera l d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ld) przyczynianie się do usprawnienia 
praktyk administracyjnych i 
wykonawczych w odniesieniu do nadzoru 
rynku w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 377
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej
1. W odniesieniu do konkretnych 
produktów lub kategorii lub grupy 
produktów lub w odniesieniu do 
konkretnych zagrożeń związanych z 
kategorią lub grupą produktów Komisja 
może, w drodze aktów wykonawczych, 
wyznaczyć laboratoria referencyjne Unii, 
które spełniają kryteria określone w ust. 2.
2. Laboratoria referencyjne Unii muszą 
spełniać następujące kryteria:
a) dysponować należycie 
wykwalifikowanym personelem, 
odpowiednio przeszkolonym w dziedzinie 
technik analitycznych stosowanych w 
obszarze ich kompetencji oraz 
posiadającym odpowiednią znajomość 
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norm i praktyk;
b) posiadać wyposażenie i materiały 
referencyjne potrzebne do wykonywania 
powierzonych im zadań;
c) działać niezależnie i bezstronnie w 
interesie publicznym;
d) zapewniać przestrzeganie przez swój 
personel poufnego charakteru 
określonych zagadnień, wyników lub 
wiadomości.
3. Laboratoria referencyjne Unii, w 
wyznaczonym im obszarze, mają, w 
stosownych przypadkach, następujące 
zadania:
a) prowadzenie badań produktów w 
związku z działaniami w zakresie nadzoru 
rynku i dochodzeniami;
b) udział w rozstrzyganiu sporów między 
organami państw członkowskich, 
podmiotami gospodarczymi i jednostkami 
oceniającymi zgodność;
c) świadczenie niezależnego doradztwa 
technicznego lub naukowego na rzecz 
Komisji i państw członkowskich;
d) opracowywanie nowych technik i metod 
analizy;
e) rozpowszechnianie informacji i 
prowadzenie szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Działanie laboratoriów referencyjnych wyznaczonych przez Unię nie jest jednoznacznie
uzasadnione. Takie funkcje pełnione są już w kilku państwach członkowskich i mogą zostać 
wykorzystane przez inne podmioty, które nie mają do nich dostępu we własnych państwach 
członkowskich. Proponowane zadania w postaci „udziału w rozstrzyganiu sporów” i 
„świadczenia niezależnego doradztwa technicznego lub naukowego” mogą w łatwy sposób 
być realizowane przez organy istniejące już w trzecich państwach członkowskich.

Poprawka 378
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Laboratoria referencyjne Unii 
Europejskiej
1. W odniesieniu do konkretnych 
produktów lub kategorii lub grupy 
produktów lub w odniesieniu do 
konkretnych zagrożeń związanych z 
kategorią lub grupą produktów Komisja 
może, w drodze aktów wykonawczych, 
wyznaczyć laboratoria referencyjne Unii, 
które spełniają kryteria określone w ust. 2.
2. Laboratoria referencyjne Unii muszą 
spełniać następujące kryteria:
a) dysponować należycie 
wykwalifikowanym personelem, 
odpowiednio przeszkolonym w dziedzinie 
technik analitycznych stosowanych w 
obszarze ich kompetencji oraz posiadający 
odpowiednią znajomość norm i praktyk;
b) posiadać wyposażenie i materiały 
referencyjne potrzebne do wykonywania 
powierzonych im zadań;
c) działać niezależnie i bezstronnie w 
interesie publicznym;
d) zapewniać przestrzeganie przez swój 
personel poufnego charakteru 
określonych zagadnień, wyników lub 
wiadomości.
3. Laboratoria referencyjne Unii, w 
wyznaczonym im obszarze, mają, w 
stosownych przypadkach, następujące 
zadania:
a) prowadzenie badań produktów w 
związku z działaniami w zakresie nadzoru 
rynku i dochodzeniami;
b) udział w rozstrzygania sporów między 
organami państw członkowskich, 
podmiotami gospodarczymi i jednostkami 
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oceniającymi zgodność;
c) świadczenie niezależnego doradztwa 
technicznego lub naukowego na rzecz 
Komisji i państw członkowskich;
d) opracowywanie nowych technik i metod 
analizy;
e) rozpowszechnianie informacji i 
prowadzenie szkoleń.

Or. es

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wyznaczania laboratoriów referencyjnych. Rodziłoby to trudności z 
niezależnością, finansowaniem, bezstronnością. Istnieją już jednostki notyfikowane dla każdej 
z dyrektyw, będące laboratoriami wyspecjalizowanymi w poszczególnych kategoriach 
produktów, które spotykają się okresowo w celu ustalenia jednolitych kryteriów stosowanych 
w UE, i które są właściwymi do pomocy w rozwiązywaniu sporów. Nowe laboratoria 
duplikowałyby pracę wykonywaną przez te jednostki. Jeśli chodzi o finansowanie – odpłatne 
analizy wykonywane obecnie byłyby podobnie opłacane w nowych laboratoriach 
referencyjnych. Należy zadać pytanie, kto pokryłby te koszty. W przypadku produktów 
niepodlegających harmonizacji uważamy, że w celu opracowania wspólnych kryteriów lepiej 
jest korzystać z liczniejszych laboratoriów. W nowej lit. m) w art. 27 proponuje się 
ustanowienie podstaw utworzenia europejskiej sieci laboratoriów, której celem byłoby 
wypracowanie podstaw współpracy i koordynacji zasobów badawczych państw członkowskich 
w obszarze bezpieczeństwa produktów i informowanie o nich organów nadzoru rynku. 
Pozwoliłoby to uporządkować posiadane zasoby badawcze, jakie oferują wszystkie 
laboratoria w UE, poznać rodzaje analiz przeprowadzanych na różnych produktach w 
poszczególnych laboratoriach i zagwarantować odpowiedni poziom zdolności badawczych na 
poziomie UE. Wszystko to przyczyniłoby się do poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 379
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Laboratoria referencyjne Unii muszą 
spełniać następujące kryteria:

2. Laboratoria referencyjne Unii muszą być 
niezależne i spełniać następujące kryteria:

Or. en



AM\1002709PL.doc 187/195 PE516.934v02-00

PL

Poprawka 380
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) uzyskać akredytację Komisji 
i poddawać się jej kontrolom;

Or. de

Poprawka 381
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Konieczne jest zapewnienie 
niezależności unijnych laboratoriów 
referencyjnych od interesów handlowych i 
konfliktów interesu przez procedury 
określone w rozdziale II rozporządzenia 
765/2008, dotyczącym krajowych 
jednostek akredytujących.

Or. en

Poprawka 382
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidziane kary powinny być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.
W razie naruszenia popełnionego 
umyślnie, takie kary obejmują między 
innymi kary administracyjne nakładane 



PE516.934v02-00 188/195 AM\1002709PL.doc

PL

na odnośne podmioty gospodarcze,
wynoszące do 10% całkowitego obrotu 
rocznego za poprzedni rok gospodarczy;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi zmianę poprawki 62 sprawozdawcy i obejmuje wyjaśnienie, że 
poważne kary powinny być nakładane w przypadku umyślnego naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia. Ogólny limit jest zbliżony do limitu obowiązującego w unijnym 
prawie ochrony konkurencji.

Poprawka 383
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary 
mogą obejmować sankcje karne.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się to samo, co w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych, ponieważ uznaje się, że jest to kompetencją państw członkowskich.

Poprawka 384
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary 
mogą obejmować sankcje karne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję tekst jest sprzeczny z poprzednim akapitem, ponieważ (jak 
określono w poprzednim akapicie) to państwa członkowskie powinny określać należyte kary.

Poprawka 385
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary 
mogą obejmować sankcje karne.

Przy określaniu kar władze powinny 
uwzględniać dochody uzyskane na rynku 
wewnętrznym dzięki produktowi 
niespełniającemu warunków zgodności, 
szkodę gospodarczą poniesioną przez inne 
podmioty, które sprzedają podobne lub 
porównywalne produkty w Unii, wagę 
braku zgodności, jego powtarzalny 
charakter i intencje podmiotu 
gospodarczego wprowadzającego produkt 
do obrotu.

Or. en

Poprawka 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, określa się jako część wartości 
sprzedaży danego produktu za ostatni 
pełny rok, w którym miało miejsce 
naruszenie, w zależności od jego wagi, 
czasu trwania i intencji podmiotu 
gospodarczego. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne. W każdym razie 
kary nie powinny przekraczać 10% 
łącznych obrotów przedsiębiorstwa 
osiągniętych w poprzednim roku 
obrotowym.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie jest oparte na takich warunkach, jak warunki które mają 
zastosowanie do grzywien za naruszenie przepisów UE w dziedzinie konkurencji. Chociaż 
grzywny powinny mieć skutek odstraszający, należy przyjąć limit na poziomie 10% 
całkowitych obrotów za poprzedni rok obrotowy, aby nie spowodować eliminowania 
przedsiębiorstw z rynku.

Poprawka 387
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wagę naruszenia 
oraz wysokość nienależnie uzyskanego 
dochodu. Wymiar kary można zwiększyć, 
jeśli dany podmiot gospodarczy popełnił 
już podobne naruszenie, a w przypadku 
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popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Or. en

Poprawka 388
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wymiar kary można 
zwiększyć, jeśli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Wymiar kar, o których mowa w akapicie 
pierwszym uwzględnia wagę naruszenia,
wielkość przedsiębiorstwa, a w 
szczególności sytuację MŚP, jak również 
rolę, którą poszczególne podmioty pełnią 
w łańcuchu dostaw ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności faktycznie 
prowadzonej przez dany podmiot 
gospodarczy w zakresie procesu 
produkcyjnego oraz możliwości 
wpłynięcia przez niego na bezpieczeństwo 
produktu. Wymiar kary można zwiększyć, 
jeśli podmiot gospodarczy odpowiedzialny 
za pierwsze wprowadzenie do obrotu 
popełnił już podobne naruszenie, a w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Or. it

Poprawka 389
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
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z oceny Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego 
i wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów 
i prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw.

z oceny Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego 
i wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów 
i prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych 
i średnich przedsiębiorstw. W ramach 
uzupełnienia kontroli przeprowadzanej 
przez organy nadzoru rynku powinno się 
również zalecać kontrole przeprowadzane 
przez niezależne strony trzecie, 
w szczególności kontrole w oparciu 
o reprezentatywną liczbę próbek 
produktów, przeprowadzane przez 
niezależne inspektoraty.

Or. de

Poprawka 390
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
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zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw.

zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo w 
sprawozdaniu tym zbadane zostaną nowe i 
innowacyjne rozwiązania rynkowe, które 
mogłyby stanowić skuteczne uzupełnienie 
działań w zakresie nadzoru rynku,
przeprowadzanych przez organy nadzoru 
rynku, w tym, lecz nie wyłącznie, zbadanie 
potencjału obowiązku przeprowadzania 
programów kontroli wraz z obowiązkiem 
gromadzenia i pobierania próbek 
badanych produktów przez strony trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku należy przewidzieć obowiązek przeprowadzania programów kontroli oraz 
gromadzenia i pobierania próbek odnośnych produktów przez strony trzecie. Zapewnienie, 
aby kontrola przeprowadzana była przez strony trzecie na podstawie reprezentatywnych 
próbek produktów ma kluczowe znaczenie dla jej skuteczności.

Poprawka 391
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie Nie później niż [pięć] lat po dacie 
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rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw.

rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
efektywności energetycznej, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo w 
sprawozdaniu tym zbadane zostaną nowe i 
innowacyjne rozwiązania rynkowe, które 
mogłyby stanowić skuteczne uzupełnienie 
działań w zakresie nadzoru rynku 
przeprowadzanych przez organy nadzoru 
rynku, w tym, lecz nie wyłącznie, zbadanie 
potencjału obowiązku przeprowadzania 
programów kontroli wraz z obowiązkiem 
gromadzenia i pobierania próbek 
badanych produktów przez strony trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku należy przewidzieć obowiązek przeprowadzania programów kontroli oraz 
gromadzenia i pobierania próbek odnośnych produktów przez strony trzecie. Zapewnienie, 
aby kontrola przeprowadzana była przez strony trzecie na podstawie reprezentatywnych 
próbek produktów ma kluczowe znaczenie dla jej skuteczności.
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Poprawka 392
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

q) art. 39, 40, 42–45 dyrektywy 
2009/48/WE;

q) art. 40, 42–45 dyrektywy 2009/48/WE;

Or. en


