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Poprawka 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
usług. Jednakże, aby zagwarantować 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, rozporządzenie to powinno 
stosować się do produktów dostarczanych 
lub udostępnianych konsumentom w 
kontekście świadczenia usług, w tym do 
produktów, z którymi konsumenci 
bezpośrednio stykają się w trakcie 
świadczenia usług. Z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć sprzęt, 
który jest obsługiwany przez usługodawcę 
w ramach świadczenia usług 
konsumentom i jest wykorzystywany przez
konsumentów do przemieszczania się czy 
podróży, gdyż sprzęt ten powinien być 
rozpatrywany w kontekście 
bezpieczeństwa świadczonej usługi.

(6) Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
usług. Jednakże, aby zagwarantować 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, rozporządzenie to powinno 
stosować się do produktów dostarczanych 
lub udostępnianych konsumentom w 
kontekście świadczenia usług, w tym do 
produktów, z którymi konsumenci 
bezpośrednio stykają się w trakcie 
świadczenia usług.

Or. it

Poprawka 77
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomimo rozwoju unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego 
w poszczególnych sektorach, które 
reguluje aspekty związane 
z bezpieczeństwem poszczególnych 
produktów lub ich kategorii, praktycznie 
niemożliwe jest przyjęcie przepisów 

(7) Pomimo rozwoju unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego 
w poszczególnych sektorach, które 
reguluje aspekty związane 
z bezpieczeństwem poszczególnych 
produktów lub ich kategorii, praktycznie 
niemożliwe jest przyjęcie przepisów 
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unijnych dotyczących wszystkich 
produktów konsumpcyjnych, które już 
istnieją lub mogą w przyszłości się 
pojawić. Wciąż zatem potrzebne są ramy 
prawne o charakterze horyzontalnym, które 
wypełnią luki i zapewnią ochronę 
konsumenta niezagwarantowaną innymi 
przepisami, w szczególności 
w perspektywie osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia konsumentów, wymaganego 
art. 114 i 169 TFUE.

unijnych dotyczących wszystkich 
produktów konsumpcyjnych, które już 
istnieją lub mogą w przyszłości się 
pojawić. Wciąż zatem potrzebne są ramy 
prawne o charakterze horyzontalnym, które 
wypełnią luki, w szczególności 
w perspektywie osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia konsumentów, wymaganego 
art. 114 i 169 TFUE.

Or. en

Poprawka 78
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych objętych niniejszym 
rozporządzeniem należy wyraźnie 
odgraniczyć zakres jego stosowania od 
zakresu unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego w poszczególnych 
sektorach. O ile ogólny wymóg 
bezpieczeństwa produktów oraz powiązane 
z nim przepisy powinny stosować się do
wszystkich produktów konsumpcyjnych, 
obowiązki podmiotów gospodarczych nie 
powinny mieć zastosowania 
w przypadkach, w których unijne 
prawodawstwo harmonizacyjne 
przewiduje równoważne obowiązki, takie 
jak unijne przepisy dotyczące kosmetyków, 
zabawek, urządzeń elektrycznych lub 
wyrobów budowlanych.

(8) W odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych objętych niniejszym 
rozporządzeniem należy wyraźnie 
odgraniczyć zakres jego stosowania od 
zakresu unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego w poszczególnych 
sektorach. Rozporządzenie nie powinno 
zatem mieć zastosowania do produktów 
objętych unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym, takim jak unijne 
przepisy dotyczące kosmetyków, zabawek, 
urządzeń elektrycznych lub wyrobów 
budowlanych.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 2, 5 i 6.)
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Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów zharmonizowanych, aby 
uniknąć nakładania się przepisów i ich powielania, ponieważ główne elementy rozdziału I są 
już uwzględnione w prawodawstwie harmonizacyjnym. Wyraźne oddzielenie prawodawstwa 
mającego zastosowanie do zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów 
konsumpcyjnych uprościłoby przestrzeganie przepisów dotyczących produktów przez 
podmioty gospodarcze i ich egzekwowanie przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 79
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zakres niniejszego rozporządzenia nie 
powinien być ograniczony do konkretnych 
technik sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, a zatem powinien 
obejmować także sprzedaż na odległość.

(10) Zakres niniejszego rozporządzenia nie 
powinien być ograniczony do konkretnych 
technik sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, a zatem powinien 
obejmować także sprzedaż na odległość, 
np. sprzedaż z zastosowaniem rozwiązań 
elektronicznych, przez internet czy za 
pośrednictwem platform aukcyjnych.

Or. es

Uzasadnienie

Uważamy, że we wniosku należy jasno określić, że omawiane rozporządzenie ma 
zastosowanie również do sprzedaży przez internet. Mimo że w motywie 10 zawarto 
stwierdzenie, że zakres rozporządzenia nie jest ograniczony do konkretnych technik 
sprzedaży, w motywie 7 dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
znajdowało się odniesienie do przykładu sprzedaży z zastosowaniem rozwiązań 
elektronicznych oraz sprzedaży na odległość, które w obecnym wniosku usunięto.

Poprawka 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W odniesieniu do wymiany 
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handlowej prowadzonej za pośrednictwem 
internetu należy zwrócić większą uwagę 
na trudności, z jakimi borykają się organy 
nadzoru rynku podczas podejmowania 
działań wymierzonych przeciwko 
produktom niebezpiecznym 
sprzedawanym w internecie. Ma to 
szczególne znaczenie z uwagi na wzrost 
liczby produktów z państw trzecich 
nabywanych w internecie, które nie 
spełniają norm europejskich, a tym 
samym zagrażają zdrowiu i 
bezpieczeństwu konsumentów. Aby stawić 
czoła tym wyzwaniom, konieczny jest
rozwój odpowiednich form i możliwości 
kontroli przywożonych towarów. Należy 
opracować specjalne metody dla organów 
celnych oraz dążyć do ściślejszej 
współpracy między organami celnymi a
organami ścigania. Należy zwiększyć i 
znormalizować kontrole celne oraz nadzór 
rynku w odniesieniu do produktów 
nabywanych w internecie.

Or. de

Poprawka 81
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
także stosować się do produktów 
konsumpcyjnych, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją i można je 
z nią pomylić, przez co konsumenci, 
zwłaszcza dzieci, mogą wkładać te 
produkty do ust, ssać je lub połykać, co 
może spowodować na przykład 
udławienie, zatrucie, perforację lub
niedrożność przewodu pokarmowego. 
Produkty przypominające żywność były do 
tej pory uregulowane dyrektywą Rady 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
także stosować się do produktów 
konsumpcyjnych, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją i mogą 
sprawiać, że osoby, zwłaszcza małe dzieci, 
pomylą je z żywnością i w konsekwencji 
włożą te produkty do ust, będą je ssać lub 
połykać, co może spowodować zgon lub
obrażenia. Produkty przypominające 
żywność były do tej pory uregulowane 
dyrektywą Rady 87/357/EWG z dnia 25 
czerwca 1987 r. w sprawie zbliżenia 
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87/357/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących produktów, 
których wygląd wskazuje na przeznaczenie 
inne niż rzeczywiste, zagrażających 
zdrowiu lub bezpieczeństwu 
konsumentów, którą to dyrektywę należy 
uchylić.

ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących produktów, których wygląd 
wskazuje na przeznaczenie inne niż 
rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub 
bezpieczeństwu konsumentów, którą to 
dyrektywę należy uchylić.

Or. en

Poprawka 82
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Produkty prawdopodobnie nie będą 
używane przez konsumentów, jeśli
w dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach są przeznaczone 
do wyłącznego użytku specjalistów oraz 
wyraźnie oznakowane i prezentowane 
jako takie produkty.

Or. en

Poprawka 83
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być zgodne z zakazem wprowadzania do 
obrotu składników kosmetyków 
i produktów kosmetycznych, zwłaszcza 
badanych na zwierzętach.

Or. en



PE516.922v03-00 8/167 AM\1003186PL.doc

PL

Poprawka 84
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości i prezentacji oraz kategorii 
konsumentów, którzy prawdopodobnie 
będą używać danych produktów, biorąc 
pod uwagę podatność konsumentów na 
zagrożenia, zwłaszcza dzieci, osób 
w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości i prezentacji oraz kategorii 
konsumentów, którzy prawdopodobnie 
będą używać danych produktów 
w dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach, biorąc pod uwagę 
podatność konsumentów na zagrożenia, 
zwłaszcza dzieci, osób w podeszłym wieku 
i osób niepełnosprawnych. Przy ocenie 
zagrożeń dla podatnych na nie 
konsumentów należy stosownie 
uwzględnić zastosowania przewidziane 
i opisane jako takie przez producenta 
w instrukcji bezpieczeństwa produktu oraz 
zakres odpowiedzialności członków 
rodziny, usługodawców lub pracodawców 
i ciążące na nich obowiązki w zakresie 
nadzoru lub szkolenia.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. d).)

Uzasadnienie

Pojęcie konsumentów podatnych na zagrożenia obejmuje wiele różnych sytuacji, które nie 
mieszczą się w zwykłych warunkach odpowiedzialności. Zagrożenia dla podatnych na nie 
konsumentów należy zatem oceniać zgodnie z prawdopodobieństwem użycia przez nich 
danego produktu w dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach.

Poprawka 85
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości i prezentacji oraz kategorii
konsumentów, którzy prawdopodobnie 
będą używać danych produktów, biorąc 
pod uwagę podatność konsumentów na 
zagrożenia, zwłaszcza dzieci, osób w 
podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości, ich składu i prezentacji oraz 
kategorii konsumentów, którzy 
prawdopodobnie będą używać danych 
produktów, biorąc pod uwagę podatność 
konsumentów na zagrożenia, zwłaszcza 
dzieci, osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

Or. it

Uzasadnienie

Skład produktu jest jednym z kluczowych elementów oceny jego bezpieczeństwa.

Poprawka 86
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości i prezentacji oraz kategorii 
konsumentów, którzy prawdopodobnie 
będą używać danych produktów, biorąc 
pod uwagę podatność konsumentów na 
zagrożenia, zwłaszcza dzieci, osób w 
podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości, autentyczności i prezentacji 
oraz kategorii konsumentów, którzy 
prawdopodobnie będą używać danych 
produktów, biorąc pod uwagę podatność 
konsumentów na zagrożenia, zwłaszcza 
dzieci, osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Autentyczność stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla konsumenta, jest jednym z czynników 
potwierdzających pochodzenie i zgodność z wymogami, powinna zatem wchodzić w skład 
kryteriów oceny bezpieczeństwa produktów.
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Poprawka 87
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Produkty objęte unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym, które 
nie ustanawia istotnych wymogów, lecz na 
mocy lub na podstawie którego należy 
uwzględnić aspekty zdrowia 
i bezpieczeństwa związane z używaniem 
takich produktów, należy uznać za zgodne 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa, 
o ile są one zgodne z tym prawodawstwem.

Or. en

Poprawka 88
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W niniejszym rozporządzeniu należy 
uwzględnić „produkty atrakcyjne dla 
dzieci”, których projekt wyraźnie 
przypomina zabawkę i które nie są 
zabawkami, lecz mogą być szczególnie 
atrakcyjne dla dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy produkt może być „atrakcyjny dla dzieci”, jedynie dlatego że dzieci często interesują 
się przedmiotami używanymi przez dorosłych. Utrudnia to ocenę tego, czy dany produkt jest 
„atrakcyjny dla dzieci”. W związku z tym producent powinien rozważyć specjalne środki 
zapobiegawcze / ostrzeżenia jedynie w przypadkach, w których produkt z wyglądu wyraźnie 
przypomina zabawkę.
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Poprawka 89
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Bezpieczeństwo produktów obejmuje 
również ochronę danych osobowych i 
powiązane z nią aspekty 
(np. uwzględnienie ochrony prywatności 
już w fazie projektowania).

Or. de

Poprawka 90
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Produkty konkretnie przeznaczone 
dla dzieci należy ocenić pod kątem 
poziomu stwarzanego przez nie zagrożenia 
oraz należy podjąć stosowne działania 
w celu ograniczenia tego zagrożenia.

Or. en

Poprawka 91
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapobiec nakładaniu się 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i kolizji z innymi przepisami unijnymi, 

(14) Aby zapobiec nakładaniu się 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i kolizji z innymi przepisami unijnymi, 
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produkt zgodny z unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym 
w poszczególnych sektorach, które ma na 
celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, powinien być uważany za 
bezpieczny w świetle niniejszego 
rozporządzenia.

produkt objęty unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym w poszczególnych 
sektorach, które ma na celu ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, powinien 
być wyłączony z zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 5 i 6.)

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów zharmonizowanych, aby 
uniknąć nakładania się przepisów i ich powielania, ponieważ główne elementy rozdziału I są 
już uwzględnione w prawodawstwie harmonizacyjnym. Wyraźne oddzielenie prawodawstwa 
mającego zastosowanie do zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów 
konsumpcyjnych uprościłoby przestrzeganie przepisów dotyczących produktów przez 
podmioty gospodarcze i ich egzekwowanie przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dystrybutor powinien 
zagwarantować, że producent i importer 
wywiązali się ze swoich obowiązków, 
tzn. sprawdzić, czy na produkcie lub 
opakowaniu wskazano nazwę, nazwę 
modelu, znak towarowy lub adres, pod 
którym można skontaktować się 
z producentem i importerem, a także czy 
na produkcie umieszczono numer partii i 
serii producenta lub inny element w celu 
identyfikacji produktu. Dystrybutor nie 
musi sprawdzać każdego produktu 
z osobna, jeżeli nie stwierdzi, że producent 
lub importer nie spełnili wymogów.

Or. en
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Poprawka 93
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dystrybutor powinien 
zagwarantować, że producent i importer
wywiązali się ze swoich obowiązków, 
tzn. sprawdzić, czy na produkcie lub 
opakowaniu wskazano nazwę, nazwę 
modelu, znak towarowy lub adres, pod 
którym można skontaktować się 
z producentem i importerem, a także czy 
na produkcie umieszczono numer partii i 
serii producenta lub inny element w celu 
identyfikacji produktu. Dystrybutor nie 
musi sprawdzać każdego produktu 
z osobna, jeżeli nie stwierdzi, że producent 
lub importer nie spełnili wymogów.

Or. en

Poprawka 94
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dystrybutor powinien 
zagwarantować, że producent i importer 
wywiązali się ze swoich obowiązków, 
tzn. sprawdzić, czy na produkcie lub 
opakowaniu wskazano nazwę, nazwę 
modelu, znak towarowy lub adres, pod 
którym można skontaktować się 
z producentem i importerem, a także czy 
na produkcie umieszczono numer partii i
serii producenta lub inny element w celu 
identyfikacji produktu.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że dystrybutor nie może sprawdzać prawdziwości tych elementów, lecz 
jedynie ich obecność.

Poprawka 95
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dystrybutor powinien 
zagwarantować, że producent i importer 
wywiązali się ze swoich obowiązków, 
tzn. sprawdzić, w zakresie, w jakim jest to 
obiektywnie możliwe i nie stanowi 
nadmiernej niedogodności, czy na 
produkcie lub opakowaniu wskazano
nazwę, znak towarowy lub adres, pod 
którym można skontaktować się z 
producentem i importerem, a także czy 
umieszczono numer partii lub serii bądź 
inny element ułatwiający identyfikację 
produktu. Dystrybutor nie musi sprawdzać 
każdego produktu z osobna, jeżeli nie 
stwierdzi, że producent lub importer nie 
dopełnili swoich obowiązków.

Or. it

Poprawka 96
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dystrybutor powinien 
zagwarantować, że producent i importer 
wywiązali się ze swoich obowiązków, tzn. 
sprawdzić, w zakresie, w jakim jest to 
obiektywnie możliwe i nie stanowi 
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nadmiernej niedogodności, czy na 
produkcie lub opakowaniu wskazano
nazwę, znak towarowy lub adres, pod 
którym można skontaktować się z 
producentem i importerem, a także czy 
umieszczono numer partii lub serii bądź 
inny element ułatwiający identyfikację 
produktu. Dystrybutor nie musi sprawdzać 
każdego produktu z osobna, jeżeli nie 
stwierdzi, że producent lub importer nie 
dopełnili swoich obowiązków.

Or. it

Poprawka 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zapewnienie identyfikacji i 
identyfikowalności produktów w całym 
łańcuchu dostaw pomaga identyfikować 
podmioty gospodarcze i ułatwia 
wprowadzanie skutecznych środków 
naprawczych w stosunku do produktów 
niebezpiecznych, na przykład odzyskanie 
określonych produktów. Identyfikacja i 
identyfikowalność produktów zapewnia 
zatem konsumentom i podmiotom 
gospodarczym uzyskanie rzetelnych 
informacji o produktach niebezpiecznych, 
co wzmacnia zaufanie do rynku i pozwala 
uniknąć zbędnych zakłóceń handlu. Należy 
zatem zamieszczać na produktach 
informacje pozwalające na ich 
identyfikację, w tym identyfikację 
producenta i, w stosownych przypadkach, 
importera. Producenci powinni także 
sporządzać dokumentację techniczną 
dotyczącą swoich produktów w sposób, 
który uważają za najbardziej właściwy i 
opłacalny, na przykład w formie 
elektronicznej. Ponadto podmioty 

(20) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów niezbędne 
jest dopilnowanie, aby wszystkie produkty 
udostępniane na jednolitym rynku 
europejskim były bezpieczne. Zapewnienie 
identyfikacji, wskazania miejsca 
pochodzenia i identyfikowalności 
produktów w całym łańcuchu dostaw 
pomaga identyfikować podmioty 
gospodarcze i wprowadzać skuteczne 
środki naprawcze w stosunku do 
produktów niebezpiecznych, na przykład 
odzyskanie określonych produktów. 
Identyfikacja i identyfikowalność 
produktów zapewnia zatem konsumentom i 
podmiotom gospodarczym uzyskanie 
rzetelnych informacji o produktach 
niebezpiecznych, co wzmacnia zaufanie do 
rynku i pozwala uniknąć zbędnych 
zakłóceń handlu. Należy zatem 
zamieszczać na produktach informacje 
pozwalające na ich identyfikację, w tym 
identyfikację producenta i, w stosownych 
przypadkach, importera. Producenci 
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gospodarcze powinny być zobowiązane do 
identyfikacji podmiotów, które dostarczyły 
im dany produkt, oraz podmiotów, którym 
ten produkt dostarczyły. Przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia podlega przepisom 
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.

powinni także sporządzać dokumentację 
techniczną dotyczącą swoich produktów w 
sposób, który uważają za najbardziej 
właściwy, na przykład w formie 
elektronicznej. W związku z tym Komisja 
powinna – z zachowaniem niezbędnej 
poufności – utworzyć publiczną bazę 
danych dotyczących bezpieczeństwa 
produktów w celu pogłębiania w 
kontekście transgranicznym wiedzy o 
niebezpiecznych produktach na 
jednolitym rynku. Komisja powinna 
udzielić organizacjom ochrony 
konsumentów, innym ekspertom oraz 
organom krajowym dostępu do wszystkich 
istotnych informacji. Ponadto podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do 
identyfikacji podmiotów, które dostarczyły 
im dany produkt, oraz podmiotów, którym 
ten produkt dostarczyły. Przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia podlega przepisom 
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.

Or. de

Poprawka 98
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zapewnienie identyfikacji 
i identyfikowalności produktów w całym 
łańcuchu dostaw pomaga identyfikować 
podmioty gospodarcze i ułatwia 
wprowadzanie skutecznych środków 
naprawczych w stosunku do produktów 
niebezpiecznych, na przykład odzyskanie 

(20) Zapewnienie identyfikacji 
i identyfikowalności produktów w całym 
łańcuchu dostaw pomaga identyfikować 
podmioty gospodarcze i ułatwia 
wprowadzanie skutecznych środków 
naprawczych w stosunku do produktów 
niebezpiecznych, na przykład odzyskanie 
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określonych produktów. Identyfikacja 
i identyfikowalność produktów zapewnia 
zatem konsumentom i podmiotom 
gospodarczym uzyskanie rzetelnych 
informacji o produktach niebezpiecznych, 
co wzmacnia zaufanie do rynku i pozwala 
uniknąć zbędnych zakłóceń handlu. Należy 
zatem zamieszczać na produktach 
informacje pozwalające na ich 
identyfikację, w tym identyfikację 
producenta i, w stosownych przypadkach, 
importera. Producenci powinni także 
sporządzać dokumentację techniczną 
dotyczącą swoich produktów w sposób, 
który uważają za najbardziej właściwy 
i opłacalny, na przykład w formie 
elektronicznej. Ponadto podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do 
identyfikacji podmiotów, które dostarczyły 
im dany produkt, oraz podmiotów, którym 
ten produkt dostarczyły. Przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia podlega przepisom 
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.

określonych produktów. Identyfikacja 
i identyfikowalność produktów zapewnia 
zatem konsumentom i podmiotom 
gospodarczym uzyskanie rzetelnych 
informacji o produktach niebezpiecznych, 
co wzmacnia zaufanie do rynku i pozwala 
uniknąć zbędnych zakłóceń handlu. Należy 
zatem zamieszczać na produktach 
informacje pozwalające na ich 
identyfikację, w tym identyfikację 
producenta lub, w stosownych 
przypadkach, importera. Producenci 
powinni także sporządzać dokumentację 
techniczną dotyczącą swoich produktów 
w sposób, który uważają za najbardziej 
właściwy i opłacalny, na przykład 
w formie elektronicznej. Ponadto podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do 
identyfikacji podmiotów, które dostarczyły 
im dany produkt, oraz podmiotów, którym 
ten produkt dostarczyły. Przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia podlega przepisom 
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.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 8 i 10.)

Uzasadnienie

Jeżeli nazwa i adres producenta spoza UE musiałyby widnieć na przywiezionym produkcie, 
informacje te byłyby znane konkurentom importera i jego klientom będącym podmiotami 
gospodarczymi, którzy w przyszłości mogliby pominąć tego konkretnego importera 
i sprowadzać produkt bezpośrednio od producenta spoza UE. Zniechęciłoby to MŚP do 
przywozu i skutkowało znaczącym zakłóceniem konkurencji. Proponuje się zatem 
uwzględnienie tych informacji w dokumentacji technicznej.

Poprawka 99
Markus Pieper, Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy i 
adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności 
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 
drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się z 
organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wskazanie miejsca pochodzenia na potrzeby identyfikowalności produktów jest działaniem 
zbędnym i nieproporcjonalnym. Nie oznacza to dla konsumenta żadnych dodatkowych 
korzyści, skoro istnieje już wymóg wskazania nazwy i adresu producenta.

Poprawka 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy 

skreślony
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i adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności 
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 
drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się 
z organami państwa pochodzenia 
w ramach dwustronnej lub wielostronnej 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych w celu 
podjęcia odpowiednich działań 
następczych.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 7.)

Uzasadnienie

Wymóg wskazania miejsca pochodzenia produktów konsumpcyjnych nie został uwzględniony 
w ocenie skutków ani zawarty w nowych ramach prawnych. Nie poprawiłby on 
bezpieczeństwa konsumentów ani identyfikowalności produktów, co zapewniono już za 
pomocą innych środków w zharmonizowanym prawodawstwie i rozporządzeniu w sprawie
bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Wprowadzałby on również w błąd konsumentów 
produktów, które pochodzą ze złożonego światowego łańcucha dostaw. Ponadto jego 
wdrożenie byłoby kosztowne dla podmiotów gospodarczych i władz publicznych.

Poprawka 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy i 
adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności 

skreślony
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ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 
drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się z 
organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia nie przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa produktu. Już obecnie istnieje wymóg umieszczania na produktach adresu 
producenta i numeru identyfikacyjnego, co zapewnia identyfikowalność tych produktów. 
Powiązanie bezpieczeństwa produktu z przepisami kodeksu celnego wymaga od 
zainteresowanych przedsiębiorstw znacznego nakładu kosztów i czasu.

Poprawka 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy i 
adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 

skreślony
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drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się z 
organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

Or. de

Poprawka 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy i 
adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności 
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 
drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się z 
organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

(21) Konieczne i istotne jest zapewnienie 
identyfikowalności produktu na 
wszystkich etapach cyklu życia oraz 
etykiet identyfikujących służących do 
określenia państwa pochodzenia produktu 
i odpowiedzialnego za niego producenta. 
Jednocześnie podejmowane w tym celu 
działania nie powinny prowadzić do 
nieproporcjonalnie dużego obciążenia 
administracyjnego. Wskazanie miejsca 
pochodzenia jest uzupełnieniem 
podstawowych wymagań związanych z 
identyfikowalnością, zobowiązujących do 
podania nazwy i adresu producenta. 
Wskazanie państwa pochodzenia ułatwia w 
szczególności ustalenie, gdzie faktycznie 
wytworzono produkt, w przypadku gdy nie 
można skontaktować się z producentem lub 
gdy podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Wskazanie miejsca pochodzenia 
może jednocześnie umożliwić 
konsumentom uzyskanie informacji na 
temat zrównoważonego charakteru 
danego produktu pod względem norm 
społecznych i środowiskowych oraz na 
temat jego ogólnego bezpieczeństwa i 
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jakości. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku odnalezienie 
miejsca faktycznego wytworzenia produktu
oraz umożliwiają skontaktowanie się z 
organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych. W 
związku z tym Komisja powinna również 
odgrywać bardziej aktywną rolę w 
koordynowaniu działań europejskich 
organów nadzoru rynku, organów celnych 
i innych właściwych organów państw 
członkowskich i państw trzecich.

Or. de

Poprawka 104
Gino Trematerra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy 
i adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności 
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 
drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się z 
organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy 
i adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności 
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. W związku z charakterem 
współczesnych procesów handlowych 
zakupu i obróbki materiałów wskazanie 
państwa pochodzenia gotowego produktu 
nie wystarczy, aby zapewnić 
konsumentowi pełną i prawdziwą 
informację na temat jego rzeczywistego 
pochodzenia. Wskazanie państwa 
pochodzenia materiałów wchodzących w 
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odpowiednich działań następczych. skład produktu zapewnia konsumentowi 
możliwość korzystania z prawa do 
dokonywania świadomych wyborów 
podczas zakupów. Takie informacje mogą 
ułatwić organom nadzoru rynku 
odnalezienie miejsca faktycznego 
wytworzenia produktu oraz umożliwiają 
skontaktowanie się z organami państwa 
pochodzenia w ramach dwustronnej lub 
wielostronnej współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

Or. it

Poprawka 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wskazanie miejsca pochodzenia 
produktów jest jedynym narzędziem, które 
zapewnia dostarczenie klientom 
dokładanej informacji dotyczącej 
rzeczywistego pochodzenia produktu.
Wskazanie jedynie nazwy producenta, 
zgodnie z obowiązkiem nałożonym na 
podmioty gospodarcze, niekoniecznie 
umożliwia określenie miejsca produkcji i 
może wprowadzać konsumentów w błąd.
W związku z tym pochodzenie produktu 
musi być wskazane w jasny i wyraźny 
sposób, gdyż ułatwia to konsumentom 
bardziej świadome dokonywanie zakupów 
– dzięki większej ilości informacji mogą 
oni uwzględnić dodatkowe elementy 
oceny, związane z łańcuchem 
produkcyjnym lub z wysokimi 
standardami jakościowymi, społecznymi i 
dotyczącymi ochrony środowiska.
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Or. it

Poprawka 106
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W niniejszym rozporządzeniu należy 
określić procedury występowania o normy 
europejskie do celów niniejszego 
rozporządzenia oraz uregulować zgłaszanie 
formalnych zastrzeżeń do tych norm, 
a także dostosować te procedury do 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012. Aby 
zapewnić ogólną spójność w kwestiach 
normalizacji europejskiej, wnioski 
dotyczące norm europejskich lub 
zastrzeżenia do tych norm powinny być 
składane do komitetu ustanowionego 
w rozporządzeniu nr 1025/2012 po 
odpowiednich konsultacjach z ekspertami 
z państw członkowskich w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.

(24) W niniejszym rozporządzeniu należy 
określić procedury występowania o normy 
europejskie do celów niniejszego 
rozporządzenia oraz uregulować zgłaszanie 
formalnych zastrzeżeń do tych norm, 
a także dostosować te procedury do 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012. Aby 
zapewnić ogólną spójność w kwestiach 
normalizacji europejskiej, wnioski 
dotyczące norm europejskich lub 
zastrzeżenia do tych norm powinny być 
składane do komitetu ustanowionego 
w rozporządzeniu nr 1025/2012 po 
odpowiednich konsultacjach z ekspertami 
z państw członkowskich w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych oraz odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 16 ust. 1.)

Uzasadnienie

W stosownych przypadkach, określając treść nowych europejskich norm bezpieczeństwa, 
Komisja powinna wziąć pod uwagę opinie zainteresowanych stron, aby normy takie były 
odpowiednie, proporcjonalne i skuteczne.

Poprawka 107
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w zakresie zwolnienia 
z obowiązku informowania organów 
nadzoru rynku o produktach, z którymi 
wiąże się zagrożenie, w zakresie rodzaju 
nośnika danych i sposobu jego 
umieszczania na produkcie do celów 
systemu identyfikowalności, w zakresie 
wniosków o normalizację składanych do 
europejskich organizacji 
normalizacyjnych oraz decyzji w sprawie 
formalnych zastrzeżeń do norm 
europejskich. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

(27) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w zakresie zwolnienia 
z obowiązku informowania organów 
nadzoru rynku o produktach, z którymi 
wiąże się zagrożenie, w zakresie rodzaju 
nośnika danych i sposobu jego 
umieszczania na produkcie do celów 
systemu identyfikowalności oraz decyzji 
w sprawie formalnych zastrzeżeń do norm 
europejskich. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 16 ust. 1.)

Uzasadnienie

Nowe europejskie normy bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych oparte na art. 4 należy 
uznać za uzupełnienie aktu podstawowego poprzez dodanie elementów innych niż istotne 
zgodnie z art. 290 TFUE. Biorąc pod uwagę bardzo ogólny charakter art. 4, Parlament 
Europejski i Rada powinny mieć możliwość cofnięcia udzielonego przez Komisję 
upoważnienia do opracowania nowych norm lub wyrażenia wobec niego sprzeciwu.
Stosownym rozwiązaniem jest zatem przyjęcie upoważnienia w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 108
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu utrzymania wysokiego 
poziomu zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
produktów, na których nie trzeba 
zamieszczać nazwy producenta 
i importera ze względu na niski poziom 
zagrożenia związanego z produktem oraz 
w odniesieniu do identyfikacji 
i identyfikowalności produktów, z którymi 
wiąże się potencjalne poważne zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na szczeblu
eksperckim. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikacja produktów i podmiotów gospodarczych oraz identyfikowalność produktów mają 
zasadnicze znaczenie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów wprowadzanych do 
obrotu konieczna jest jasna identyfikacja i jasne określenie obowiązków i ról poszczególnych 
podmiotów.

Poprawka 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu utrzymania wysokiego 
poziomu zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

skreślony
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art. 290 TFUE w odniesieniu do 
produktów, na których nie trzeba 
zamieszczać nazwy producenta i 
importera ze względu na niski poziom 
zagrożenia związanego z produktem oraz 
w odniesieniu do identyfikacji i 
identyfikowalności produktów, z którymi 
wiąże się potencjalne poważne zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na szczeblu
eksperckim. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. it

Poprawka 110
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu utrzymania wysokiego 
poziomu zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 TFUE w odniesieniu do 
produktów, na których nie trzeba 
zamieszczać nazwy producenta i importera 
ze względu na niski poziom zagrożenia 
związanego z produktem oraz w 
odniesieniu do identyfikacji i 
identyfikowalności produktów, z którymi 
wiąże się potencjalne poważne zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na szczeblu 
eksperckim. Przygotowując i opracowując 

(29) W celu utrzymania wysokiego 
poziomu zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 TFUE w odniesieniu do 
produktów, na których nie trzeba 
zamieszczać nazwy producenta i importera 
ze względu na niski poziom zagrożenia 
związanego z produktem oraz w 
odniesieniu do identyfikacji i 
identyfikowalności produktów, z którymi 
wiąże się potencjalne poważne zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, szczególnie z uwzględnieniem 



PE516.922v03-00 28/167 AM\1003186PL.doc

PL

akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

organizacji ochrony konsumentów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 111
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot Przedmiot i cel

Or. en

Poprawka 112
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w Unii lub 
udostępnianych na rynku unijnym.

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i jednocześnie
utrzymanie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa i konsumentów.
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w Unii lub 
udostępnianych na rynku unijnym.

Or. en
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Uzasadnienie

W niniejszej poprawce wyraźnie określono cel rozporządzenia poprzez ścisłe powiązanie go 
z art. 114 TFUE.

Poprawka 113
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w Unii lub 
udostępnianych na rynku unijnym.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w Unii lub 
udostępnianych na rynku unijnym, a jego 
podstawowym celem jest zapewnienie 
konsumentom bezpieczeństwa dostępnych 
na rynku produktów.

Or. es

Poprawka 114
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkty, które prawdopodobnie, 
w dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach, mogą być 
używane przez konsumentów, nawet jeżeli 
nie są dla nich przeznaczone;

b) produkty, które prawdopodobnie, 
w dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach, mogą być 
używane przez konsumentów, nawet jeżeli
nie są dla nich przeznaczone; produkty
prawdopodobnie nie będą używane przez 
konsumentów, jeśli w dających się 
w sposób uzasadniony przewidzieć 
warunkach są przeznaczone do 
wyłącznego użytku specjalistów oraz 
wyraźnie oznakowane i prezentowane 
jako takie produkty;

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka pomogłaby zagwarantować pewność prawa bardzo potrzebną 
producentom produktów specjalistycznych, którzy w informacjach na temat bezpieczeństwa 
i instrukcji dla użytkowania wyraźnie wskazali, że produkty te są przeznaczone do użytku 
specjalistów w konkretnych warunkach, na przykład do używania przez przeszkolone osoby 
dorosłe, pod nadzorem ich pracodawcy. Produktami takimi mogłyby na przykład być 
narzędzia specjalistyczne lub urządzenia instalacyjne, których nie zamierzano sprzedawać 
w detalicznych sklepach dla majsterkowiczów lub których sprzedaż była dozwolona wyłącznie 
na szczególnych warunkach po zaprezentowaniu produktu przez producenta.

Poprawka 115
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produkty, które prawdopodobnie, w 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach, mogą być
używane przez konsumentów, nawet jeżeli 
nie są dla nich przeznaczone;

b) produkty, które prawdopodobnie, w 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach, są używane przez 
konsumentów, nawet jeżeli w momencie 
wprowadzania do obrotu nie są 
przeznaczone dla konsumentów;

Or. de

Uzasadnienie

Dotyczy zwłaszcza wersji w języku niemieckim: należy doprecyzować, że celem art. 2 ust. 1 
lit. b) wniosku jest wyłącznie uwzględnienie w zakresie stosowania tego rozporządzenia 
produktów, które w dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach mogą być 
również używane przez konsumentów. Nie chodzi tu zatem o uregulowanie kwestii 
nieprawidłowego stosowania produktów przez konsumentów.

Poprawka 116
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) produkty, z którymi konsumenci stykają c) produkty, które są dostarczane 
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się w ramach świadczonych im usług. konsumentowi w trakcie świadczenia 
usług, niezależnie od tego, czy produkt jest
używany przez samego konsumenta.

Or. en

Poprawka 117
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do produktów wymagających 
naprawy lub odnowienia przed użyciem, 
jeżeli produkty te są udostępniane na rynku 
w tej postaci.

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do produktów wymagających 
naprawy lub odnowienia przed użyciem, 
jeżeli produkty te są udostępniane na rynku 
w tej postaci, ani do produktów 
używanych pierwotnie wprowadzonych do 
obrotu przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uniknięcie działania przepisów z mocą wsteczną w odniesieniu do produktów 
używanych.

Poprawka 118
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produktów leczniczych do stosowania 
u ludzi oraz do weterynaryjnych 
produktów leczniczych;

a) produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych do stosowania u ludzi oraz do 
weterynaryjnych produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych;

Or. en
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Poprawka 119
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością w takim zakresie, 
w jakim zagrożenia związane z tymi 
produktami są objęte rozporządzeniem 
(WE) nr 1935/2004 lub innymi unijnymi 
przepisami mającymi zastosowanie do 
żywności;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Przez wzgląd na spójność należy objąć produkty stanowiące przedmiot rozporządzenia 
w sprawie harmonizacji (rozporządzenie (WE) nr 1935/2004) przepisami art. 2 ust. 4, tak jak 
ma to miejsce w przypadku innych produktów, do których stosują się specjalne ujednolicone 
przepisy mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Należy również zauważyć, 
że zupełne wykluczenie tych produktów z zakresu zastosowania takich przepisów oznaczałoby 
zwolnienie podmiotów gospodarczych z zobowiązań w zakresie informowania, szczególnie o 
pochodzeniu.

Poprawka 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyrobów medycznych zgodnie z 
dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów 
medycznych, dyrektywą 90/385/EWG w 
sprawie wyrobów medycznych aktywnego 
osadzania oraz dyrektywą 98/79/WE 
w sprawie wyrobów medycznych 
używanych do diagnozy in vitro;

Or. de
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Uzasadnienie

Odesłania do nadal obowiązujących dyrektyw należy dostosować odpowiednio do będącego 
obecnie przedmiotem debaty i oczekującego na przyjęcie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych, 
zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE, rozporządzenie (WE) nr 178/2002 i rozporządzenie 
(WE) nr 1223/2009, jak również do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Poprawka 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) wyrobów budowlanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r.;

Or. de

Uzasadnienie

Nie są wymagane ani konieczne ponowne uregulowania dotyczące wyrobów budowlanych, 
które jako takie zostały już ujęte w odpowiednich rozporządzeniach.

Poprawka 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) sprzętu, który jest obsługiwany przez 
usługodawcę w ramach świadczenia usług 
konsumentom i jest wykorzystywany przez 
konsumentów do przemieszczania się czy 
podróży;

skreślona

Or. it
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Poprawka 123
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) wyrobów budowlanych na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 305/2011 z marca 
2011 r.

Or. en

Poprawka 124
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozdziały II–IV niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom 
mającym na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa, określonym 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do produktów podlegających 
wymogom mającym na celu ochronę 
zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa, 
określonym w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 5 i 6.)

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów zharmonizowanych, aby 
uniknąć nakładania się przepisów i ich powielania, ponieważ główne elementy rozdziału I są 
już uwzględnione w prawodawstwie harmonizacyjnym. Wyraźne oddzielenie prawodawstwa 
mającego zastosowanie do zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów 
konsumpcyjnych uprościłoby przestrzeganie przepisów dotyczących produktów przez 
podmioty gospodarcze i ich egzekwowanie przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 125
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozdziały II–IV niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom 
mającym na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa, określonym 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

4. Rozdziały II–IV niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom 
mającym na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa, określonym 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub w prawodawstwie, 
które określa wymogi mające 
zastosowanie do tych produktów i mające 
na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi lub przewiduje sposoby określenia 
takich wymogów.

Or. en

Poprawka 126
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozdziały II–IV niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom 
mającym na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa, określonym 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do produktów podlegających 
wymogom mającym na celu ochronę 
zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa, 
określonym w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z celów rozporządzenia jest uproszczenie. Nie jest on osiągnięty, jeżeli nowy wniosek 
powiela środki uwzględnione już w obowiązującym prawodawstwie harmonizacyjnym, które 
przewiduje bardziej szczegółowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów. To podejście 
Komisji powoduje brak pewności co do przepisów, które mają zastosowanie, a zatem zwiększa 
koszty przedsiębiorstw.
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Poprawka 127
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozdziały II–IV niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom 
mającym na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa, określonym 
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

4. Rozdział III niniejszego rozporządzenia 
nie ma zastosowania do produktów 
podlegających wymogom mającym na celu 
ochronę zdrowia ludzkiego lub 
bezpieczeństwa, określonym w unijnym 
prawodawstwie harmonizacyjnym lub na 
jego podstawie, a rozdział II ma 
zastosowanie uzupełniające w aspektach 
nieujętych we wspomnianych przepisach.

Or. es

Uzasadnienie

Oba wnioski (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych
i rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku) są zgodne z rozporządzeniem nr 765/08 i decyzją 
nr 768/08. Chcemy, by minimalne zobowiązania nakładane na przedsiębiorców zostały ujęte 
w jednym dokumencie, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do nadzoru rynku, który 
ujęto w jednym akcie ustawodawczym. Ułatwi i usprawni to pracę organów nadzoru rynku. 
Dokonywany jest przegląd szczegółowych dyrektyw i jeśli okaże się, że dany produkt ze 
względu na swe cechy wymaga dodatkowej specyfikacji, zostanie to zawarte we wniosku.

Poprawka 128
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go użytku, 
jego instalacji i konserwacji, nie stwarza 

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go do 
użytku, jego instalacji, konserwacji, 
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żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne 
i odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

szkolenia i nadzoru, nie stwarza żadnego 
zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne 
i odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Przy ocenie bezpieczeństwa produktu należy stosownie uwzględnić zakres odpowiedzialności 
członków rodziny, usługodawców lub pracodawców i ciążące na nich obowiązki w zakresie 
nadzoru lub szkolenia.

Poprawka 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, z 
uwzględnieniem czasu jego używania oraz, 
w stosownych przypadkach, wymagań 
dotyczących oddania go użytku, jego 
instalacji i konserwacji, nie stwarza 
żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne i 
odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który jest autentyczny i który w 
normalnych bądź innych, dających się w 
sposób uzasadniony przewidzieć, 
warunkach jego używania, z 
uwzględnieniem czasu jego używania oraz, 
w stosownych przypadkach, wymagań 
dotyczących oddania go do użytku, jego 
instalacji i konserwacji, nie stwarza 
żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne i 
odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

Or. de

Uzasadnienie

Sfałszowane produkty mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, 
zatem w definicji bezpiecznego produktu należy uwzględnić również jego autentyczność.
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Poprawka 130
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, z 
uwzględnieniem czasu jego używania oraz, 
w stosownych przypadkach, wymagań 
dotyczących oddania go użytku, jego 
instalacji i konserwacji, nie stwarza 
żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne i 
odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
autentyczny produkt, który w normalnych 
bądź innych, dających się w sposób 
uzasadniony przewidzieć, warunkach jego 
używania, z uwzględnieniem czasu jego 
używania oraz, w stosownych 
przypadkach, wymagań dotyczących 
oddania go do użytku, jego instalacji i 
konserwacji, nie stwarza żadnego 
zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne i 
odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

Or. fr

Uzasadnienie

Autentyczność stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla konsumenta, jest jednym z czynników 
potwierdzających pochodzenie i zgodność z wymogami, powinna zatem wchodzić w skład 
kryteriów oceny bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 131
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go użytku, 
jego instalacji i konserwacji, nie stwarza 

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który jest zgodny z unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym 
dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa.
W przypadku braku takiego 
prawodawstwa oznacza to każdy produkt, 
który w normalnych bądź innych, dających 
się w sposób uzasadniony przewidzieć, 
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żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne 
i odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

warunkach jego używania, 
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go do 
użytku, jego instalacji i konserwacji, nie 
stwarza żadnego zagrożenia lub jedynie 
minimalne zagrożenie, dające się pogodzić 
z jego używaniem, uważane za 
dopuszczalne i odpowiadające wysokiemu 
poziomowi ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”; removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Poprawka 132
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „model produktu” oznacza produkty, 
które uznaje się za specyficzne, ponieważ 
mają takie same lub podobne podstawowe 
właściwości, a ewentualne różnice między 
nimi nie mają wpływu na poziom ich 
bezpieczeństwa, chyba że producent lub 
importer wykażą, że jest inaczej;

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie modelu jest podstawą działań organów nadzoru rynku. Badanie i nadzór prowadzi się 
na podstawie modeli. Szereg podmiotów rynkowych nie posiada jednak identyfikacji modeli 
lub powiela liczbę modeli produktów, które są faktycznie podobne, co utrudnia działania 
organów nadzoru rynku i zniechęca je do przeprowadzania kontroli, ponieważ znacznie 
zwiększa ilość potrzebnych do jej przeprowadzenia zasobów.

Poprawka 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „model produktu” oznacza produkty, 
które uznaje się za specyficzne, mimo że 
mają takie same lub podobne podstawowe
właściwości, a różnice między nimi nie 
mają wpływu na poziom ich 
bezpieczeństwa, chyba że producent lub 
importer wykażą, że jest inaczej;

Or. en

Poprawka 134
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „produkt niebezpieczny” oznacza 
każdy produkt, który nie jest produktem 
bezpiecznym w rozumieniu pkt 1;

Or. en

Poprawka 135
Raffaele Baldassarre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „model produktu” oznacza produkty, 
które uznaje się za specyficzne, ponieważ 
mają takie same lub podobne podstawowe 
właściwości, a ewentualne różnice między 
nimi w żaden sposób nie wpływają na ich 
poziom bezpieczeństwa, chyba że 
producent lub importer wykażą, że jest 
inaczej;

Or. it

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że dystrybutor nie może sprawdzać prawdziwości tych elementów, lecz 
jedynie ich obecność.

Poprawka 136
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) „model produktu” oznacza produkty, 
które uznaje się za specyficzne, ponieważ 
mają takie same lub podobne podstawowe 
właściwości, a ewentualne różnice między 
nimi nie mają wpływu na poziom ich 
bezpieczeństwa, chyba że producent lub 
importer wykażą, że jest inaczej;

Or. en

Poprawka 137
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) „udostępnianie na rynku” oznacza każde 
dostarczenie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku unijnym w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 
pojęcie to odnosi się również do wszelkich 
form sprzedaży na odległość;

Or. de

Poprawka 138
Josef Weidenholzer

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 rynku unijnym 
po raz pierwszy; pojęcie to odnosi się 
również do wszelkich form sprzedaży na 
odległość;

Or. de

Poprawka 139
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „produkt stwarzający poważne 
zagrożenie” oznacza produkt stwarzający 
zagrożenie wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych, 
włączając przypadki, w których skutki 
mogą nie być natychmiastowe, każdy 
produkt, który nie spełnia istotnego 
wymogu określonego w prawodawstwie 
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harmonizacyjnym, oraz każdy produkt, 
który nie spełnia ogólnego wymogu 
bezpieczeństwa określonego w zadaniach 
powierzonych przez Komisję organizacji 
normalizacyjnej, uznaje się za stwarzający 
poważne zagrożenie;

Or. en

Poprawka 140
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13b) „modele produktu” oznaczają 
produkty, które uważa się za specyficzne, 
ponieważ mają takie same lub podobne 
podstawowe właściwości. Ewentualne 
różnice nie powinny mieć wpływu na 
poziom ich bezpieczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Badanie i nadzór prowadzi się na podstawie modeli. Szereg podmiotów rynkowych nie 
posiada jednak identyfikacji modeli lub powiela liczbę modeli produktów, które są faktycznie 
podobne, co utrudnia działania organów nadzoru rynku i zniechęca je do przeprowadzania 
kontroli, ponieważ znacznie zwiększa ilość potrzebnych do jej przeprowadzenia zasobów.

Poprawka 141
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „unijne prawodawstwo 
harmonizacyjne” oznacza każdy unijny akt 
prawny harmonizujący warunki obrotu 

16) „unijne prawodawstwo 
harmonizacyjne” oznacza każdy unijny akt 
prawny harmonizujący warunki obrotu 
produktami. Określa ono istotne wymogi, 
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produktami; które muszą spełniać produkty w celu 
wprowadzenia ich do obrotu w Europie;

Or. en

Poprawka 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) „konsumenci podatni na zagrożenia” 
to osoby, które mają trudności z dostępem 
do ważnych dla konsumenta informacji 
i ze zrozumieniem ich, lub osoby, które 
z uwagi na niepełnosprawność umysłową, 
fizyczną bądź psychologiczną lub z uwagi 
na swój wiek są bardziej narażone na 
niebezpieczeństwo i w związku z tym 
wymagają szczególnej ochrony.

Or. en

Poprawka 143
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
produkt uznaje się za zgodny z ogólnym 
wymogiem bezpieczeństwa określonym 
w art. 4 w następujących przypadkach:

Do celów niniejszego rozporządzenia 
produkt uznaje się za bezpieczny 
w następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 144
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do zagrożeń objętych 
wymaganiami mającymi na celu ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
określonymi w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym – jeżeli produkt jest 
zgodny z tymi wymaganiami;

skreślona

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 2 i 6.)

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów zharmonizowanych, aby 
uniknąć nakładania się przepisów i ich powielania, ponieważ główne elementy rozdziału I są 
już uwzględnione w prawodawstwie harmonizacyjnym. Wyraźne oddzielenie prawodawstwa 
mającego zastosowanie do zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów 
konsumpcyjnych uprościłoby przestrzeganie przepisów dotyczących produktów przez 
podmioty gospodarcze i ich egzekwowanie przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 145
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do zagrożeń objętych 
wymaganiami mającymi na celu ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi,
określonymi w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym – jeżeli produkt jest 
zgodny z tymi wymaganiami;

a) w odniesieniu do zagrożeń objętych 
unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym mającym na celu 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi –
jeżeli produkt jest zgodny z wymaganiami 
określonymi w takim unijnym 
prawodawstwie harmonizacyjnym lub za 
jego pomocą;

Or. en
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Poprawka 146
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku braku wymagań 
określonych w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym, o którym mowa w lit. 
a), lub na podstawie tego prawodawstwa, 
w odniesieniu do zagrożeń objętych 
normami europejskimi – jeżeli produkt jest 
zgodny z odpowiednimi normami 
europejskimi lub ich częściami, do których 
odniesienia opublikowano w dzienniku 
urzędowym unii europejskiej zgodnie 
z art. 16 i 17;

b) w odniesieniu do zagrożeń objętych 
normami europejskimi – jeżeli produkt jest 
zgodny z odpowiednimi normami 
europejskimi lub ich częściami, do których 
odniesienia opublikowano w dzienniku 
urzędowym unii europejskiej zgodnie 
z art. 16 i 17;

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 2 i 6.)

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów zharmonizowanych, aby 
uniknąć nakładania się przepisów i ich powielania, ponieważ główne elementy rozdziału I są 
już uwzględnione w prawodawstwie harmonizacyjnym. Wyraźne oddzielenie prawodawstwa 
mającego zastosowanie do zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów 
konsumpcyjnych uprościłoby przestrzeganie przepisów dotyczących produktów przez 
podmioty gospodarcze i ich egzekwowanie przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 147
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku braku wymagań 
określonych w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym, o którym mowa w lit. 
a), lub na podstawie tego prawodawstwa, 
w odniesieniu do zagrożeń objętych 
normami europejskimi – jeżeli produkt jest 

b) w przypadku braku wymagań 
określonych w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym, o którym mowa w 
lit. a), lub na podstawie tego 
prawodawstwa, w odniesieniu do zagrożeń 
objętych normami europejskimi – jeżeli 
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zgodny z odpowiednimi normami 
europejskimi lub ich częściami, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z 
art. 16 i 17;

produkt jest zgodny z odpowiednimi 
normami europejskimi lub ich częściami, 
do których odniesienia opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
zgodnie z art. 16 i 17 i, w stosownych 
przypadkach, jeżeli jest zgodny z 
dodatkowymi wymaganiami w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa obowiązującymi 
w prawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym produkt został 
udostępniony na rynku;

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach produkt, który jest zgodny ze stosownymi normami europejskimi 
lub ich częściami, może być uważany za bezpieczny tylko wtedy, gdy spełnia również krajowe 
wymagania bezpieczeństwa przyjęte w oparciu o Traktat.

Poprawka 148
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku braku wymagań 
określonych w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym, o którym mowa 
w art. lit. a), lub na podstawie tego 
prawodawstwa, oraz w przypadku braku 
norm europejskich, o których mowa w lit.
b), w odniesieniu do wymagań 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 
określonych w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest 
udostępniany na rynku – jeżeli produkt ten 
jest zgodny z takimi wymaganiami 
krajowymi.

c) w przypadku braku wymagań 
określonych w normach europejskich, 
o których mowa w lit. b), lub na podstawie 
tych norm w odniesieniu do wymagań 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 
określonych w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest 
udostępniany na rynku – jeżeli produkt ten 
jest zgodny z takimi wymaganiami 
krajowymi.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 2 i 6.)
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Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów zharmonizowanych, aby 
uniknąć nakładania się przepisów i ich powielania, ponieważ główne elementy rozdziału I są 
już uwzględnione w prawodawstwie harmonizacyjnym. Wyraźne oddzielenie prawodawstwa 
mającego zastosowanie do zharmonizowanych i niezharmonizowanych produktów 
konsumpcyjnych uprościłoby przestrzeganie przepisów dotyczących produktów przez 
podmioty gospodarcze i ich egzekwowanie przez organy nadzoru rynku.

Poprawka 149
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku braku wymagań 
określonych w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym, o którym mowa 
w art. lit. a), lub na podstawie tego 
prawodawstwa, oraz w przypadku braku 
norm europejskich, o których mowa w lit. 
b), w odniesieniu do wymagań 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 
określonych w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest 
udostępniany na rynku – jeżeli produkt ten 
jest zgodny z takimi wymaganiami 
krajowymi.

c) w przypadku braku wymagań 
określonych w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym, o którym mowa 
w art. lit. a), lub na podstawie tego 
prawodawstwa, oraz w przypadku braku 
norm europejskich, o których mowa 
w lit. b), w odniesieniu do wymagań 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa 
określonych w przepisach państwa 
członkowskiego, w którym produkt jest 
udostępniany na rynku – jeżeli produkt ten 
jest zgodny z takimi przepisami 
krajowymi, o ile są one zgodne z prawem 
Unii.

Or. en

Poprawka 150
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot wprowadzający do obrotu 
produkt, którego nie uwzględniono 
w przypadkach określonych w akapicie 
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pierwszym, dostarcza na żądanie organom 
nadzoru rynku i podmiotom 
gospodarczym, do których rozprowadzane 
są produkty, dowody świadczące 
o bezpieczeństwie produktu. W razie 
niespełnienia tego wymogu produkt 
zostaje wycofany z obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Jak przewidziano już w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, 
w przypadku produktów, które nie spełniają zharmonizowanej normy lub krajowych albo 
zharmonizowanych przepisów, ciężar dowodu powinien faktycznie spoczywać na podmiotach 
gospodarczych. Istotne jest sprecyzowanie w rozporządzeniu konsekwencji tej zasady, 
zwłaszcza w czasie, w którym organy nadzoru rynku usiłują znaleźć zasoby potrzebne do 
odpowiedniego działania.

Poprawka 151
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Domniemanie bezpieczeństwa nie zwalnia 
organów nadzoru rynku z działania 
zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym 
nadzoru rynku, jeśli – mimo zgodności z 
wymaganiami – przedstawiony zostanie 
nowy dowód na stwarzane przez produkt 
zagrożenie.

Or. es

Poprawka 152
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
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W momencie dokonywania oceny 
bezpieczeństwa produktu należy się 
kierować zasadą ostrożności.

Or. es

Poprawka 153
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku braku unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego, norm 
europejskich lub wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych 
w przepisach państwa członkowskiego, 
w którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o którym to prawodawstwie, 
normach i wymogach jest mowa w art. 5 
lit. a), b) i c), przy ocenie bezpieczeństwa 
produktu należy brać pod uwagę 
w szczególności następujące aspekty:

skreślony

a) właściwości produktu, łącznie z jego 
składem, opakowaniem, instrukcją 
montażu oraz, w stosownych przypadkach, 
z instrukcją instalacji i konserwacji;
b) oddziaływanie na inne produkty, jeżeli 
można w sposób uzasadniony przewidzieć, 
że będzie on używany wraz z innymi 
produktami;
c) sposób prezentacji produktu, 
etykietowanie, wszelkie ostrzeżenia oraz 
instrukcje dotyczące jego stosowania 
i usuwania, a także wszelkie inne 
wskazówki czy informacje na temat 
produktu;
d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia;
e) wygląd produktu, w szczególności 
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w przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je 
z nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości.
Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa lub dostępność innych 
produktów, z którymi wiąże się mniejsze 
zagrożenie, nie stanowi podstaw do 
uznania, iż produkt nie jest bezpieczny.

Or. en

(Zob. art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE.)

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system oceny zgodności z wymogiem bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych (który funkcjonuje bardzo dobrze). Nowe elementy, które mogłyby 
wprowadzić w błąd podmioty gospodarcze i organy ścigania, należy uznać za dobrowolne, 
aby zapewnić pewność prawa. W tym celu należy zmienić kolejność ust. 1 i 2 w art. 6, a nowy 
ust. 2 powinien wprowadzać „możliwość”.

Poprawka 154
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku braku norm 
europejskich lub wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych 
w przepisach państwa członkowskiego, 
w którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o których to normach i wymogach 
jest mowa w art. 5 lit. b) i c), zgodność 
produktu z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa ocenia się 
z uwzględnieniem w szczególności 
następujących elementów, o ile elementy 
te istnieją:
a) dobrowolnych norm krajowych 
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transponujących odpowiednie 
normy europejskie inne niż normy, 
o których mowa w art. 5 lit. b);
b) norm krajowych opracowanych 
w państwie członkowskim, w którym 
produkt znajduje się w obrocie;
c) zaleceń Komisji ustanawiających 
wytyczne odnośnie do 
oceny bezpieczeństwa produktu;
d) obowiązujących w danym sektorze 
kodeksów dobrych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa produktów;
e) aktualnego stanu wiedzy i technologii.

Or. en

(Zob. art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE, poprawki tego samego autora do art. 6 ust. 1 i 2 
oraz art. 2 i 5.)

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny system oceny zgodności z wymogiem bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych (który funkcjonuje bardzo dobrze). Nowe elementy, które mogłyby 
wprowadzić w błąd podmioty gospodarcze i organy ścigania, należy uznać za dobrowolne, 
aby zapewnić pewność prawa. W tym celu należy zmienić kolejność ust. 1 i 2 w art. 6, a nowy 
ust. 2 powinien wprowadzać „możliwość”.

Poprawka 155
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego, norm 
europejskich lub wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych w 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o którym to prawodawstwie, 
normach i wymogach jest mowa w art. 5 
lit. a), b) i c), przy ocenie bezpieczeństwa 

W przypadku braku unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego, norm 
europejskich lub wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych w 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o którym to prawodawstwie, 
normach i wymogach jest mowa w art. 5 
lit. a), b) i c), przed udostępnieniem 
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produktu należy brać pod uwagę w 
szczególności następujące aspekty:

produktu na rynku przeprowadzana jest 
ocena bezpieczeństwa w oparciu o 
następujące aspekty:

Or. de

Poprawka 156
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego, norm 
europejskich lub wymagań dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa określonych w 
przepisach państwa członkowskiego, w 
którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o którym to prawodawstwie, 
normach i wymogach jest mowa w art. 5 
lit. a), b) i c), przy ocenie bezpieczeństwa 
produktu należy brać pod uwagę w 
szczególności następujące aspekty:

W przypadku, gdy aspekty te nie są objęte 
unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym, normami europejskimi
lub wymaganiami dotyczącymi zdrowia i 
bezpieczeństwa określonymi w przepisach 
państwa członkowskiego, w którym 
produkt jest udostępniany na rynku, o 
którym to prawodawstwie, normach i 
wymogach jest mowa w art. 5 lit. a), b) 
i c), przy ocenie bezpieczeństwa produktu 
należy brać pod uwagę w szczególności 
następujące aspekty:

Or. es

Uzasadnienie

Aspekty zebrane w lit. a)–e) to aspekty ogólne, które należy brać pod uwagę w momencie 
dokonywania oceny zagrożenia, jakie stwarza produkt, z których nie wszystkie wymienione są 
w szczegółowych przepisach unijnych i krajowych, dlatego proponuje się, aby wymogi te 
miały zastosowanie do wszystkich produktów – zarówno zharmonizowanych, jak i 
niezharmonizowanych – co w szczególności odnosi się do wymogów ujętych w lit. e), 
wynikających z ogólnych postanowień (dyrektywa 87/357/EWG) dotyczących wszystkich 
produktów (uchylana dyrektywa).

Poprawka 157
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie podmioty gospodarcze powinny 
uwzględnić te aspekty w całym łańcuchu 
produkcji i wartości.

Or. de

Poprawka 158
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwości produktu, łącznie z jego 
składem, opakowaniem, instrukcją 
montażu oraz, w stosownych przypadkach, 
z instrukcją instalacji i konserwacji;

a) właściwości produktu, łącznie z jego
autentycznością, składem, opakowaniem, 
instrukcją montażu oraz, w stosownych 
przypadkach, z instrukcją instalacji i 
konserwacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Autentyczność stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla konsumenta, jest jednym z czynników 
potwierdzających pochodzenie i zgodność z wymogami, powinna zatem wchodzić w skład 
kryteriów oceny bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 159
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sposób prezentacji produktu, 
etykietowanie, wszelkie ostrzeżenia oraz 
instrukcje dotyczące jego stosowania i 
usuwania, a także wszelkie inne 
wskazówki czy informacje na temat 

c) sposób prezentacji produktu, 
etykietowanie, wszelkie ostrzeżenia oraz 
instrukcje dotyczące jego stosowania i 
usuwania, a także wszelkie inne 
wskazówki czy informacje na temat 
produktu, które mogą być przekazywane 
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produktu; również tylko za pomocą rysunków lub 
piktogramów;

Or. it

Poprawka 160
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) sposób prezentacji produktu, 
etykietowanie, wszelkie ostrzeżenia oraz 
instrukcje dotyczące jego stosowania i 
usuwania, a także wszelkie inne 
wskazówki czy informacje na temat 
produktu;

c) sposób prezentacji produktu, 
etykietowanie, wszelkie ostrzeżenia oraz 
instrukcje dotyczące jego stosowania i 
usuwania, a także wszelkie inne 
wskazówki czy informacje na temat 
produktu, które mogą być przekazywane 
również tylko za pomocą rysunków lub 
piktogramów;

Or. it

Poprawka 161
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia;

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia, którzy mogą używać 
produktu w dających się w sposób 
uzasadniony przewidzieć warunkach;

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do motywu 13 i art. 16 ust. 2a (nowy).)
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Uzasadnienie

Pojęcie konsumentów podatnych na zagrożenia obejmuje wiele różnych sytuacji, które nie 
mieszczą się w zwykłych warunkach odpowiedzialności. Zagrożenia dla podatnych na nie 
konsumentów należy zatem oceniać zgodnie z prawdopodobieństwem użycia przez nich 
danego produktu w dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach. Niniejszą 
poprawkę uwzględniono również w poprawce tego samego autora dotyczącej art. 16 ust. 2a 
(nowy).

Poprawka 162
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia;

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu 
w dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć warunkach, w szczególności 
konsumentów podatnych na zagrożenia, 
takich jak dzieci, osoby starsze i osoby 
niepełnosprawne, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu podatności spowodowanej 
określonymi kategoriami produktów;

Or. en

Poprawka 163
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia;

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia, takich jak dzieci, osoby 
starsze i osoby niepełnosprawne, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu podatności 
na podstawie konkretnych zagrożeń 
stwarzanych przez produkt;
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Or. en

Poprawka 164
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, w 
szczególności konsumentów podatnych na 
zagrożenia;

d) charakterystykę konsumentów 
narażonych na ryzyko podczas używania 
produktu;

Or. de

Poprawka 165
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wygląd produktu, w szczególności 
w przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je 
z nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości.

e) wygląd produktu, w szczególności 
w przypadku produktów, które:

– nie będąc żywnością, przypominają ją, 
i można je z nią pomylić ze względu na ich 
kształt, zapach, kolor, wygląd, 
opakowanie, etykietowanie, objętość, 
wielkość lub inne właściwości;
– nie będąc zabawkami, wyraźnie 
przypominają zabawkę i mogą być 
szczególnie atrakcyjne dla dzieci.

Or. en
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Uzasadnienie

Każdy produkt może być „atrakcyjny dla dzieci”, jedynie dlatego że dzieci często interesują 
się przedmiotami używanymi przez dorosłych. Utrudnia to ocenę tego, czy dany produkt jest 
„atrakcyjny dla dzieci”. W związku z tym producent powinien rozważyć specjalne środki 
zapobiegawcze / ostrzeżenia jedynie w przypadkach, w których produkt z wyglądu wyraźnie 
przypomina zabawkę.

Poprawka 166
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wygląd produktu, w szczególności 
w przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je 
z nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości.

e) wygląd produktu, jego właściwości 
i opakowanie, w szczególności 
w przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je 
z nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości; zwłaszcza w przypadku 
produktu, który może skłaniać dzieci do 
używania go w sposób stwarzający 
zagrożenie dla ich zdrowia 
i bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 167
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wygląd produktu, w szczególności w 
przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je z 
nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości.

e) wygląd produktu, w szczególności w 
przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je z 
nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości; jeśli produkt jest atrakcyjny 
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dla dzieci ze względu na swe cechy: 
kształt, ozdoby, zapach, dźwięk, ruch itp.

Or. es

Uzasadnienie

Wnioskujemy o włączenie do lit. e) produktów atrakcyjnych dla dzieci, które ze względu na 
swe cechy mogą stwarzać dla nich zagrożenie (są to np. atrakcyjne dla dzieci gumki do 
mazania w kształcie i o zapachu żywności, mikrofony w kształcie lizaków, lampy, grzejniki, 
nawilżacze powietrza, lampy owadobójcze, maszyny do lodów, tostery, opiekacze do kanapek 
itp.).

Poprawka 168
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa lub dostępność innych 
produktów, z którymi wiąże się mniejsze 
zagrożenie, nie stanowi podstaw do 
uznania, iż produkt nie jest bezpieczny.

Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa lub dostępność innych 
produktów, z którymi wiąże się mniejsze 
zagrożenie, nie stanowi wystarczających 
podstaw do uznania, iż produkt nie jest 
bezpieczny.

Or. de

Poprawka 169
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ustępu 1, przy ocenie 
bezpieczeństwa produktu należy 
uwzględnić, w miarę możliwości, 
następujące aspekty:

skreślony

a) aktualny stan wiedzy i technologii;
b) normy europejskie inne niż te, do 
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których odniesienia opublikowano 
w dzienniku urzędowym unii europejskiej 
zgodnie z art. 16 i 17;
c) normy międzynarodowe;
d) umowy międzynarodowe;
e) zalecenia Komisji lub wytyczne 
dotyczące oceny bezpieczeństwa produktu;
f) normy krajowe opracowane w państwie 
członkowskim, w którym udostępniany jest 
produkt;
g) obowiązujące w danym sektorze 
kodeksy dobrych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa produktów;
h) rozsądne oczekiwania konsumentów co 
do bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że obecny system oceny zgodności z wymogiem bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych (który funkcjonuje bardzo dobrze) zostanie utrzymany. Nowe 
elementy, które mogłyby wprowadzić w błąd podmioty gospodarcze i organy ścigania, należy 
uznać za dobrowolne, aby zapewnić pewność prawa. W tym celu należy zmienić kolejność 
ust. 1 i 2 w art. 6, a nowy ust. 2 powinien wprowadzać „możliwość”.

Poprawka 170
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oprócz elementów wymienionych 
w ust. 1 przy ocenie bezpieczeństwa 
produktu można w szczególności, w miarę 
możliwości, uwzględnić następujące 
aspekty dotyczące produktów i ich 
używania:
a) właściwości produktu, łącznie z jego 
autentycznością, składem, opakowaniem, 
instrukcją montażu oraz, w stosownych 
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przypadkach, z instrukcją instalacji 
i konserwacji;
b) oddziaływanie na inne produkty, jeżeli 
można w sposób uzasadniony przewidzieć, 
że będzie on używany wraz z innymi 
produktami;
c) sposób prezentacji produktu, 
etykietowanie, wszelkie ostrzeżenia oraz 
instrukcje dotyczące jego stosowania 
i usuwania, a także wszelkie inne 
wskazówki czy informacje na temat 
produktu;
d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu, 
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia, którzy mogą używać 
produktu w dających się w sposób 
uzasadniony przewidzieć warunkach;
e) wygląd produktu, w szczególności 
w przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je 
z nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości.
Możliwość osiągnięcia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa lub dostępność innych 
produktów, z którymi wiąże się mniejsze 
zagrożenie, nie stanowi podstaw do 
uznania, iż produkt nie jest bezpieczny.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 6 ust. 1, 1a (nowy) i 2.)

Uzasadnienie

Nowe elementy, które mogłyby wprowadzić w błąd podmioty gospodarcze i organy ścigania, 
należy uznać za dobrowolne, aby zapewnić pewność prawa. W tym celu należy zmienić 
kolejność ust. 1 i 2 w art. 6, a nowy ust. 2 powinien wprowadzać „możliwość”. Oprócz 
zaproponowanych kryteriów powinna również istnieć możliwość uwzględnienia 
autentyczności produktów, ponieważ wiele produktów podrabianych jest niebezpiecznych.
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Poprawka 171
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) aktualny stan wiedzy i technologii; skreślona

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 16 ust. 1a (nowy).)

Uzasadnienie

Przeniesiono na koniec listy. Chociaż uwzględnienie aktualnego stanu wiedzy i technologii 
jest istotne, nie powinien to być pierwszy uwzględniany aspekt. Aktualny stan wiedzy 
i technologii zwykle zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa. Produkt można jednak nadal 
uważać za bezpieczny, jeżeli inne produkty spełniające wyższe normy bezpieczeństwa są 
udostępniane na rynku. Niniejszą poprawkę uwzględniono również w poprawce tego samego 
autora dotyczącej art. 16 ust. 1a (nowy).

Poprawka 172
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) aktualny stan wiedzy i technologii; skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Aby umożliwić stosowanie kryteriów oceny bezpieczeństwa produktów, należy zadbać o ich 
obiektywność i dostępność dla producentów. Aktualny stan wiedzy i technologii, jak również 
rozsądne oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa nie spełniają tych warunków.

Poprawka 173
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wymogi określone zgodnie z art. 16 
ust. 1 we wniosku o normalizację;

Or. de

Poprawka 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zasadę ostrożności;

Or. it

Poprawka 175
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zasadnicze wymagania zleceń 
normalizacji zgodnie z art. 16 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. fr

Uzasadnienie

W okresie opracowywania danej normy zbadanie przestrzegania zasadniczych wymagań 
zleceń normalizacji może stanowić użyteczną wskazówkę co do bezpieczeństwa produktu.

Poprawka 176
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) normy innych państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 177
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) ogólne wymogi publikowane przez 
Komisję w celu wypełniania zadań
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów;

Or. es

Poprawka 178
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rozsądne oczekiwania konsumentów co 
do bezpieczeństwa.

skreślona

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 16 ust. 1a (nowy).)

Uzasadnienie

Kryterium to wydaje się arbitralne i powoduje brak pewności prawa dla podmiotów 
gospodarczych, ponieważ muszą one określić „rozsądne oczekiwania konsumentów” 
odnośnie do każdego produktu bez pewności, czy organy nadzoru rynku nie zinterpretują tej 
koncepcji odmiennie. Niniejszą poprawkę uwzględniono również w poprawce tego samego 
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autora dotyczącej art. 16 ust. 1a (nowy).

Poprawka 179
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rozsądne oczekiwania konsumentów co 
do bezpieczeństwa.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Aby umożliwić stosowanie kryteriów oceny bezpieczeństwa produktów, należy zadbać o ich 
obiektywność i dostępność dla producentów. Aktualny stan wiedzy i technologii, jak również
rozsądne oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa nie spełniają tych warunków.

Poprawka 180
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) prawodawstwo Unii dotyczące 
rozwiązań alternatywnych do badań na 
zwierzętach stosowanych do celów 
regulacyjnych, jak określono 
w rozporządzeniach (UE) nr 1907/2006, 
1223/2009 i dyrektywie 2010/63/UE.

Or. en

Poprawka 181
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera h a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) aktualny stan wiedzy i technologii.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 16 ust. 1a (nowy).)

Uzasadnienie

Przeniesiono na koniec listy. Chociaż uwzględnienie aktualnego stanu wiedzy i technologii 
jest istotne, nie powinien to być pierwszy uwzględniany aspekt. Aktualny stan wiedzy 
i technologii zwykle zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa. Produkt można jednak nadal 
uważać za bezpieczny, jeżeli inne produkty spełniające wyższe normy bezpieczeństwa są 
udostępniane na rynku. Niniejszą poprawkę uwzględniono również w poprawce tego samego 
autora dotyczącej art. 16 ust. 1a (nowy).

Poprawka 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Oznakowanie CE+

Oznakowanie CE+ umieszcza wyłącznie 
producent lub jego upoważniony
przedstawiciel.
Oznakowanie CE+ umieszcza się
wyłącznie na produktach konsumpcyjnych 
objętych niniejszym rozporządzeniem i nie 
umieszcza się go na żadnym innym 
produkcie. Oznakowanie CE+ umieszcza 
się po zbadaniu reprezentatywnych prób 
produktów przeznaczonych na sprzedaż, 
wybranych losowo pod nadzorem 
urzędnika sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie.
Oznakowanie CE+ jest jedynym 
oznakowaniem, które poświadcza, że 
produkt został zbadany i uznany za 
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produkt bezpieczny.

Or. en

Poprawka 183
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Oznakowanie CE+

1. Oznakowanie CE+ umieszcza wyłącznie 
producent lub jego upoważniony
przedstawiciel.
2. Oznakowanie CE+ umieszcza się
wyłącznie na produktach konsumpcyjnych 
objętych niniejszym rozporządzeniem i nie 
umieszcza się go na żadnym innym 
produkcie.
3. Przez umieszczenie na produkcie 
oznakowania CE+ producent wskazuje, że 
produkt został zbadany i uznany za 
spełniający wymóg bezpieczeństwa 
określony w niniejszym rozporządzeniu 
przez akredytowany organ upoważniony 
do dokonania oceny bezpieczeństwa 
danego produktu. Oznakowanie CE+ 
umieszcza się po zbadaniu 
reprezentatywnych prób produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie.
4. Oznakowanie CE+ jest jedynym 
oznakowaniem, które poświadcza, że 
produkt został zbadany i uznany za 
produkt bezpieczny.
5. Zakazuje się umieszczania na 
produkcie oznakowań, znaków i napisów, 
które mogą wprowadzić w błąd osoby 
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trzecie z uwagi na skojarzenie 
z oznakowaniem CE+ lub podobieństwo 
formy albo z obu tych względów. Zezwala 
się na umieszczanie na produkcie innych 
oznakowań, pod warunkiem że nie 
wpływają one niekorzystnie na 
rozpoznawalność, czytelność i znaczenie 
oznakowania CE+.
6. Państwa członkowskie zapewniają 
prawidłowe wdrożenie przepisów 
regulujących znak zgodności CE+ oraz 
podejmują stosowne działania 
w przypadku jego nieprawidłowego 
stosowania. Państwa członkowskie 
przewidują również system kar za 
naruszenie przepisów, który może 
obejmować sankcje karne w przypadku 
poważnych naruszeń. Kary te muszą być 
współmierne do powagi wykroczenia oraz 
stanowić skuteczny środek odstraszający 
zapobiegający nieprawidłowemu 
wykorzystaniu przedmiotowego znaku.

Or. en

Uzasadnienie

Większość niezgodnych z wymogami modeli zapalniczek sprzedawanych w UE posiada 
świadectwa zgodności uzyskane po przeprowadzeniu badań przez stronę trzecią. Wynika to 
z tego, że przy braku niezależnej strony trzeciej zajmującej się gromadzeniem prób 
producenci mogą zlecić przeprowadzenie badań na przygotowanych próbach, które nie są 
reprezentatywne dla faktycznie sprzedawanych przez nich produktów, i uzyskać świadectwa 
zgodności w przypadku produktów, których nie sprawdzono. Wprowadza to w błąd 
konsumentów i stwarza rzeczywiste zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Poprawka 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
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1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia nie stanowi dla konsumenta żadnej wartości 
dodanej i wprowadza niepotrzebny zamęt. W dotychczasowych uregulowaniach zadbano już o 
to, by zapewnić konsumentom bezpieczeństwo. Ponadto obowiązek wskazania miejsca 
pochodzenia przyczynia się do powstania zbędnej dodatkowej biurokracji, która jest 
uciążliwa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 185
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji 
o państwie pochodzenia produktu lub, 
jeżeli uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
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opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci 
i importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. en

Poprawka 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji 
o państwie pochodzenia produktu lub, 
jeżeli uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci 
i importerzy mogą jako miejsce 
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pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg wskazania miejsca pochodzenia produktów konsumpcyjnych nie został uwzględniony 
w ocenie skutków ani zawarty w nowych ramach prawnych. Nie poprawiłby on 
bezpieczeństwa konsumentów ani identyfikowalności produktów, co zapewniono już za 
pomocą innych środków w zharmonizowanym prawodawstwie i rozporządzeniu w sprawie
bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Wprowadzałby on również w błąd konsumentów 
produktów, które pochodzą ze złożonego światowego łańcucha dostaw. Ponadto jego 
wdrożenie byłoby kosztowne dla podmiotów gospodarczych i władz publicznych.

Poprawka 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.
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Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia nie przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa produktu. Już obecnie istnieje wymóg umieszczania na produktach adresu 
producenta i numeru identyfikacyjnego, co zapewnia identyfikowalność tych produktów. 
Powiązanie bezpieczeństwa produktu z przepisami kodeksu celnego wymaga od 
zainteresowanych przedsiębiorstw znacznego nakładu kosztów i czasu.

Poprawka 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. pl
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Poprawka 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązku wskazania miejsca pochodzenia w nawiązaniu do przepisów 
celnych dotyczących niepreferencyjnego pochodzenia nie było przedmiotem wcześniejszej 
oceny skutków Komisji. Wniosek ten jest ponadto porównywalny z wnioskiem dotyczącym 
rozporządzenia COM(2005)0661, który został wycofany w kwietniu 2013 r.

Poprawka 190
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. pl

Poprawka 191
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu, jak 
również o materiałach wchodzących w 
jego skład lub, jeżeli uniemożliwia to 
rozmiar lub rodzaj produktu, podanie tej 
informacji na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu. W 
każdym przypadku informacja ta musi być 
umieszczona w dobrze widocznym 



AM\1003186PL.doc 75/167 PE516.922v03-00

PL

miejscu, łatwym do odnalezienia dla 
konsumenta. 

Or. it

Poprawka 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu. Producenci 
i importerzy zapewniają również podanie 
na produktach miejsca pochodzenia 
materiałów wchodzących w skład danego 
towaru. Miejsce pochodzenia gotowego 
produktu musi być wskazane w jasny 
sposób i musi być dobrze widoczne dla 
konsumentów.

Or. it

Poprawka 193
Mitro Repo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji 
o państwie pochodzenia produktu lub, 
jeżeli uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji 
o państwie pochodzenia produktu, w tym 
pochodzenia surowców wykorzystanych 
do produkcji, lub, jeżeli uniemożliwia to 
rozmiar lub rodzaj produktu, podanie tej 
informacji na opakowaniu lub 
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dołączonym do produktu. w dokumencie dołączonym do produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby państwo widniejące na etykiecie nie było państwem, w którym nastąpiła
produkcja końcowa. W przeciwnym razie oznaczałoby to, że np. futro europejskie 
wyprodukowane w Chinach byłoby opatrzone etykietą z informacją „Państwo pochodzenia:
Chiny”, a konsumenci nie mogliby dowiedzieć się, gdzie i w jakich warunkach produkowany 
jest taki surowiec jak futro.

Poprawka 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

1. Producenci i importerzy muszą 
podawać państwo pochodzenia produktu, 
aby zapewnić identyfikowalność tego 
produktu w łańcuchu dostaw. Producenci i 
importerzy zapewniają podanie na 
wszystkich produktach – bez względu na 
to, czy pochodzą one z państwa 
członkowskiego UE, czy z państwa 
trzeciego – informacji o państwie 
pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu. Dystrybutorzy 
muszą dopilnować, aby państwo 
pochodzenia producenta lub importera 
było podane w odpowiedniej formie, 
zanim produkt zostanie udostępniony na 
jednolitym rynku europejskim.

Or. de

Poprawka 195
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu i o 
materiałach wchodzących w jego skład
lub, jeżeli uniemożliwia to rozmiar lub 
rodzaj produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

Or. it

Uzasadnienie

Skład produktu jest kluczowym elementem oceny jego bezpieczeństwa. Do produktu musi być 
również dołączona informacja o miejscu pochodzenia materiałów wchodzących w jego skład. 
Wprowadzenie obowiązku wskazywania miejsca pochodzenia materiałów wchodzących w 
skład produktów umożliwiłoby promowanie modelowej działalności MŚP państw 
członkowskich, które właśnie z powodu braku jasnych informacji na temat pochodzenia 
produktów oraz materiałów wchodzących w ich skład ponoszą straty gospodarcze.

Poprawka 196
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo pochodzenia w rozumieniu ust. 
1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23–25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.

2. Państwo pochodzenia w rozumieniu ust. 
1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 52–55 rozporządzenia 
nr XXXX/13 ustanawiającego Unijny 
Kodeks Celny, w tym aktów 
delegowanych, które mają zostać przyjęte 
zgodnie z art. 55.

Or. fr
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Poprawka 197
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce pochodzenia 
wskazać Unię lub dane państwo 
członkowskie.

3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, na etykiecie „Made 
in…” producenci i importerzy mogą jako 
miejsce pochodzenia wskazać Unię lub 
dane państwo członkowskie. Na 
wszystkich produktach udostępnianych na 
jednolitym rynku UE należy również 
podać nazwę i adres producenta.

Or. de

Poprawka 198
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane
państwo członkowskie.

3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy muszą wskazać jako miejsce 
pochodzenia to państwo członkowskie.

Or. it

Uzasadnienie

Wskazanie miejsca pochodzenia „Unia Europejska” jest zbyt ogólne.

Poprawka 199
Gino Trematerra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Producenci, którzy chcą wskazać 
miejsce pochodzenia produktu, mogą je 
podać tylko w języku angielskim 
(umieszczając napis „Made in 
[państwo]”), gdyż jest on łatwy do 
zrozumienia dla konsumentów.

Or. it

Poprawka 200
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzając swoje produkty do 
obrotu, producenci zapewniają, aby zostały 
one zaprojektowane i wytworzone zgodnie 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4.

1. Przed wprowadzeniem swoich 
produktów do obrotu producenci 
dopilnowują, aby zostały one 
zaprojektowane i wytworzone zgodnie z 
ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4.

Or. de

Poprawka 201
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Producenci są zobowiązani udzielić 
konsumentom stosownych informacji w 
celu umożliwienia im oceny zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą dany produkt w 
trakcie normalnego bądź przewidywanego 
czasu jego używania, w przypadku braku 
stosownych ostrzeżeń o takich 
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zagrożeniach, a także celem umożliwienia 
przedsięwzięcia odpowiednich środków 
ostrożności.
Producenci są zobowiązani do 
przeprowadzenia oceny zagrożenia, jakie 
niesie produkt, przed wprowadzeniem go 
na rynek.

Or. es

Uzasadnienie

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Poprawka 202
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producenci zapewniają wprowadzenie 
procedur mających na celu utrzymanie 
zgodności produkcji seryjnej z ogólnym 
wymogiem bezpieczeństwa określonym w 
art. 4.

2. Producenci zapewniają wprowadzenie 
procedur mających na celu utrzymanie 
zgodności produkcji z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4, z 
właściwymi wymaganiami dotyczącymi 
zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w 
unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym i normach 
europejskich, jak również z wymaganiami
dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa 
zgodnie z ustawodawstwem państw 
członkowskich, w których produkt ma być 
udostępniany na rynku.

Or. de
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Poprawka 203
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Producenci zapewniają wprowadzenie 
procedur mających na celu utrzymanie 
zgodności produkcji seryjnej z ogólnym 
wymogiem bezpieczeństwa określonym w 
art. 4.

2. Producenci zapewniają wprowadzenie 
procedur mających na celu utrzymanie 
zgodności produkcji seryjnej z ogólnym 
wymogiem bezpieczeństwa określonym w 
art. 4.

Producenci są zobowiązani do 
prowadzenia ewidencji przeprowadzonych 
kontroli partii produktów oraz 
udostępniania jej organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

Or. es

Uzasadnienie

Doświadczenia związane z systemem RAPEX pokazują, że produkty dostępne na rynku są 
niejednorodne, zaś badania laboratoryjne często wykazują, że żadna z trzech próbek 
pobranych z rynku nie jest identyczna z pozostałymi.

Poprawka 204
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu ustalenia zagrożeń, które może 
stwarzać produkt, producenci wypełniają 
odpowiednie procedury i określają 
bezpieczeństwo produktu oraz jego 
zgodność z normami, o których mowa w 
ust. 2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
dotyczących określenia aspektów, które 
producent musi zbadać podczas analizy 
potencjalnych zagrożeń, w tym formatu 
analizy, zgodnie z art. 20.
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Or. de

Poprawka 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

3. W celu zapewnienia najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa produktów 
producenci co najmniej raz w roku 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, badanie 
reprezentatywnych prób produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie, 
rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Or. en

Poprawka 206
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych z 

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, co 
najmniej raz w roku i w obecności 
wykwalifikowanego urzędnika 
państwowego producenci przeprowadzają, 
w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, badanie losowo wybranej próby 
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wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

produktów udostępnianych na rynku, 
rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych z 
wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania. Z uwzględnieniem tych 
samych warunków producenci muszą w 
szczególności przeprowadzić badania 
produktów, które były lub są przedmiotem 
decyzji Komisji zgodnie z art. 12 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku 
w odniesieniu do produktów.

Or. de

Poprawka 207
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt,
producenci co najmniej raz w roku 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, badanie 
reprezentatywnych prób produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie, 
rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

W szczególności producenci 
przeprowadzają na tych samych 
warunkach badanie produktów, które są 
lub były przedmiotem decyzji Komisji na 
podstawie art. 12 rozporządzenia 
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w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu 
do produktów.

Or. en

Poprawka 208
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt,
producenci co najmniej raz w roku 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, badanie 
reprezentatywnych prób produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie, 
rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania. W szczególności 
producenci przeprowadzają na tych 
samych warunkach badanie produktów, 
które są lub były przedmiotem decyzji 
Komisji na podstawie art. 12 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku 
w odniesieniu do produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w przypadku art. 6a (nowego).

Poprawka 209
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych z 
wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

3. Producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych z 
wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania. Informacje te są 
udostępniane organom nadzoru rynku na 
ich żądanie.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku otrzymania przez ograny skargi dotyczącej produktu informacja o ewentualnych 
wcześniejszych skargach otrzymanych przez producenta i sposobie postępowania producenta 
ma bardzo duże znaczenie.

Poprawka 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów udostępnianych 
na rynku, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
producenci przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie reprezentatywnej próby 
produktów udostępnianych na rynku,
wybranych pod nadzorem urzędnika 
sądowego lub wykwalifikowanej osoby 
wyznaczonej przez każde państwo 
członkowskie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują dystrybutorów 
o tego rodzaju działaniach w zakresie 
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monitorowania.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie wiarygodności badania prób produktów 
wprowadzonych do obrotu, jeżeli uważa się, że mogą one stwarzać zagrożenia.
Reprezentatywność prób zapewnia ich wybranie przez stronę trzecią (urzędnika sądowego lub 
osobę wyznaczoną przez właściwe organy krajowe państw członkowskich).

Poprawka 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli produkty udostępniane na 
rynku są lub były przedmiotem decyzji 
Komisji na podstawie art. 12 
[rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku 
w odniesieniu do produktów], co najmniej 
raz w roku producenci lub w stosownych 
przypadkach importerzy przeprowadzają, 
w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, badanie reprezentatywnej 
próby produktów udostępnianych na 
rynku, wybranych pod nadzorem 
urzędnika sądowego lub 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wprowadzenie obowiązkowego badania przez producentów 
(lub importerów, jeżeli producent ma siedzibę w państwie trzecim) prób produktów, które były 
przedmiotem decyzji na podstawie art. 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku 
w odniesieniu do produktów (produkty stwarzające poważne zagrożenie i uzasadniające 
działanie Unii). Badanie próby powinno przeprowadzać się co najmniej raz w roku.
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Poprawka 212
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna zawiera, 
w stosownych przypadkach:

W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną 
dotyczącą kategorii produktów. 
Dokumentacja techniczna zawiera, 
w stosownych przypadkach:

Or. en

Poprawka 213
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna zawiera, w 
stosownych przypadkach:

W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna obejmuje:

Or. de

Poprawka 214
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna zawiera, w 

Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną. Dokumentacja techniczna 
powinna zawierać:
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stosownych przypadkach:

Or. es

Poprawka 215
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólny opis produktu i jego 
podstawowych właściwości mających 
znaczenie dla oceny bezpieczeństwa 
produktu;

a) ogólny opis kategorii produktu i jego 
podstawowych właściwości mających 
znaczenie dla oceny bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 216
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ogólny opis produktu i jego 
podstawowych właściwości mających 
znaczenie dla oceny bezpieczeństwa 
produktu;

a) ogólny opis produktu, umożliwiający 
łatwe przyporządkowanie dokumentacji do 
danego produktu, i jego podstawowych 
właściwości mających znaczenie dla oceny 
bezpieczeństwa produktu;

Or. es

Poprawka 217
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nazwę i adres producenta.
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Dokumentacja techniczna musi być 
dostępna w wersji językowej państwa 
członkowskiego, w którym dany produkt 
jest wprowadzany na rynek, lub w wersji 
akceptowanej przez wymagające jej 
organy nadzoru rynku;

Or. es

Uzasadnienie

Zwiększa się identyfikowalność produktu. Tekst jest kopią art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
dotyczącego produktów kosmetycznych [rozporządzenie (WE) nr 1223/2009].

Poprawka 218
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analizę zagrożeń, które może stwarzać 
produkt, oraz rozwiązań stosowanych 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
takich zagrożeń, w tym wyniki badań 
przeprowadzonych przez producenta lub 
przez inny podmiot w jego imieniu;

b) analizę zagrożeń, które może stwarzać 
kategoria produktów, oraz rozwiązań 
stosowanych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia takich zagrożeń, w tym 
wyniki badań przeprowadzonych przez 
producenta lub przez inny podmiot w jego 
imieniu;

Or. en

Poprawka 219
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analizę zagrożeń, które może stwarzać 
produkt, oraz rozwiązań stosowanych w 
celu wyeliminowania lub ograniczenia 
takich zagrożeń, w tym wyniki badań 
przeprowadzonych przez producenta lub 

b) analizę zagrożeń, które może stwarzać 
produkt zgodnie z [ust. 2a]*oraz rozwiązań 
stosowanych w celu wyeliminowania lub 
ograniczenia takich zagrożeń, w tym 
wyniki badań przeprowadzonych przez 
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przez inny podmiot w jego imieniu; producenta lub przez inny podmiot w jego 
imieniu;

__________________
* Należy wstawić ustęp, który odpowiada 
ust. 2a (nowemu) zgodnie z poprawką 16 
złożoną przez Josefa Weidenholzera w 
odniesieniu do art. 8.

Or. de

Poprawka 220
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w stosownych przypadkach wykaz norm 
europejskich, o których mowa w art. 5 lit. 
b) lub wymagań dotyczących zdrowia lub 
bezpieczeństwa, określonych w przepisach 
państwa członkowskiego, w którym 
produkt jest udostępniany na rynku, 
o których to wymogach mowa jest w art. 5 
lit. c), lub wykaz innych aspektów, 
o których mowa w art. 6 ust. 2, 
zastosowanych w celu spełnienia ogólnego 
wymogu bezpieczeństwa określonego 
w art. 4.

c) w stosownych przypadkach wykaz norm 
europejskich, o których mowa w art. 5 
lit. b) lub wymagań dotyczących zdrowia 
lub bezpieczeństwa, określonych 
w przepisach państwa członkowskiego, 
w którym produkty są udostępniane na 
rynku, o których to wymogach mowa jest 
w art. 5 lit. c), lub wykaz innych aspektów, 
o których mowa w art. 6 ust. 2, 
zastosowanych w celu spełnienia ogólnego 
wymogu bezpieczeństwa określonego 
w art. 4.

Or. en

Poprawka 221
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli producent nie wprowadza 
produktu do obrotu – nazwę, 
zarejestrowaną nazwą handlową lub 
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zarejestrowany znak towarowy producenta 
oraz jego adres kontaktowy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli nazwa i adres producenta spoza UE musiałyby widnieć na przywiezionym produkcie, 
informacje te byłyby znane konkurentom importera i jego klientom będącym podmiotami 
gospodarczymi, którzy w przyszłości mogliby pominąć tego konkretnego importera 
i sprowadzać produkt bezpośrednio od producenta spoza UE. Zniechęciłoby to MŚP do 
przywozu i skutkowało znaczącym zakłóceniem konkurencji. Proponuje się zatem 
uwzględnienie tych informacji w dokumentacji technicznej.

Poprawka 222
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli normy europejskie, wymogi 
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa lub 
inne aspekty, o których mowa w art. 7 ust. 
4 lit. c), zastosowano tylko częściowo, 
należy wskazać, które ich elementy 
zastosowano.

Jeżeli normy europejskie, wymogi 
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa lub 
inne aspekty, o których mowa w art. 8
ust. 4 lit. c), zastosowano tylko częściowo, 
należy wskazać, które ich elementy 
zastosowano oraz, w stosownych 
przypadkach, sprecyzować, w jaki sposób 
zostało uwzględnione zagrożenie związane 
z elementami, których nie zastosowano.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli producenci stosują tylko część normy lub wymagań dotyczących zdrowia lub 
bezpieczeństwa, powinni podać sposób, w jaki zamierzają wyeliminować pozostałe 
zagrożenia określone przez normę.

Poprawka 223
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich uzasadnione żądanie, niezależnie od 
tego, czy dokumentacja ta została 
sporządzona w formie elektronicznej czy 
nie.

Or. en

Poprawka 224
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich uzasadnione żądanie.

Or. en

Poprawka 225
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

5. Producenci przez okres pięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
udostępniają odpowiednie części 
dokumentacji technicznej w formie 
elektronicznej lub fizycznej organom 
nadzoru rynku na ich uzasadnione żądanie.
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Dokumentacja techniczna nie musi 
znajdować się na terytorium Unii i nie 
musi być stale dostępna w formie 
materialnej. Musi jednak istnieć 
możliwość jej skompletowania 
i udostępnienia w rozsądnych ramach 
czasowych.

Or. en

(Zob. art. R2 pkt 9 i art. R4 ust. 9 decyzji nr 768/2008/WE, załącznik VII część A. pkt 2 do 
dyrektywy 2006/42/WE, wytyczne KE w sprawie stosowania dyrektywy 2006/95/WE 

i poprawka tego samego autora do art. 10 ust. 8.)

Uzasadnienie

Producenci powinni być zobowiązani do sporządzenia specyfikacji technicznych 
niezharmonizowanych produktów konsumpcyjnych wyłącznie na uzasadnione żądanie, 
ponieważ produktów tych z reguły nie uznaje się za stwarzające duże zagrożenie. Ogólny 
obowiązek spowodowałby nieproporcjonalne obciążenia administracyjne. Zaproponowane 
brzmienie opiera się na dyrektywie w sprawie maszyn. Zaproponowany okres dziesięciu lat 
wyraźnie przekracza długość cyklu życia większości produktów konsumpcyjnych, a zatem 
należy go skrócić.

Poprawka 226
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

5. Producenci zapewniają możliwość 
udostępnienia dokumentacji technicznej 
organom nadzoru rynku na ich żądanie 
przez okres dziesięciu lat po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych nie powinno być 
bardziej rygorystyczne niż zharmonizowane prawodawstwo. W związku z tym importerzy nie 
powinni być zobowiązani do przechowywania dokumentacji technicznej, lecz do przekazania 
jej organom na ich żądanie.
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Poprawka 227
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu i 
udostępniają ją organom nadzoru rynku na 
ich żądanie.

5. Producenci przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
ostatnim wprowadzeniu produktu do 
obrotu i udostępniają ją organom nadzoru 
rynku na ich żądanie.

Or. es

Uzasadnienie

Za początek tego okresu uznaje się ostatnią datę wprowadzenia produktu na rynek.

Poprawka 228
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci zapewniają, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii 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 dopilnowują, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii lub inną widoczną i czytelną 
dla konsumenta informacją umożliwiającą 
ich identyfikację, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter produktu to 
uniemożliwiają, producenci dopilnowują, 
aby wymagane informacje były 
umieszczone na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu. 
W takim przypadku należy zalecić 
konsumentom zachowanie informacji 
podanych na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu.

Or. de
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Poprawka 229
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci zapewniają, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii 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 dopilnowują, aby ich 
produkty były opatrzone numerem modelu, 
typu, partii lub serii produktu lub inną 
widoczną i czytelną dla konsumenta 
informacją umożliwiającą ich 
identyfikację, lub w przypadku gdy 
wielkość lub charakter produktu to 
uniemożliwiają, producenci dopilnowują, 
aby wymagane informacje były 
umieszczone na opakowaniu lub 
w dokumencie dołączonym do produktu.

Or. en

Poprawka 230
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci zapewniają, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii 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 dopilnowują, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii lub inną widoczną i czytelną 
dla konsumenta informacją umożliwiającą 
ich identyfikację. W przypadku gdy 
wielkość lub charakter produktu to 
uniemożliwiają, należy wymagane 
informacje umieścić na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu i 
opatrzyć napisem: „Zachowaj 
informacje”.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację umieszczono na opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu, należy zasugerować konsumentowi ich zachowanie.

Poprawka 231
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli informacje umożliwiające 
identyfikację produktu nie zostały 
naniesione bezpośrednio na produkt, 
producenci powinni zadbać o 
zamieszczenie i wystarczającą widoczność 
polecenia zachowania elementu, na 
którym te informacje się znajdują.

Or. fr

Poprawka 232
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Przepisy ust. 3, 4 i 5 nie mają 
zastosowania w przypadkach, w których 
producenci uważają, że ich produkty nie 
stwarzają zagrożeń lub poziom 
związanych z nim zagrożeń jest niski. Przy 
dokonywaniu tej oceny producent musi 
być w stanie wykazać zasadność swojej 
decyzji właściwym organom nadzoru 
rynku na ich uzasadnione żądanie oraz 
dostawcom znajdującym się niżej 
w łańcuchu dostaw.

Or. en



AM\1003186PL.doc 97/167 PE516.922v03-00

PL

Poprawka 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W celu zwiększenia bezpieczeństwa 
produktów producenci sporządzają spis 
swoich modeli produktów i za pomocą 
odpowiednich środków podają go do 
wiadomości publicznej i wiadomości 
innych podmiotów gospodarczych.
Producent przekazuje organom nadzoru 
rynku na ich żądanie oraz wszelkim 
podmiotom gospodarczym, którym 
dostarcza swoje produkty, dowody 
poświadczające występowanie istotnych 
różnic w podstawowych właściwościach 
modeli produktów.

Or. en

Poprawka 234
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Producenci produktów, które są 
przedmiotem decyzji Komisji na podstawie 
art. 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów 
[XREFX], sporządzają spis modeli 
produktów i dołączają do nich fotografię 
oraz za pomocą odpowiednich środków 
podają go do wiadomości publicznej 
i wiadomości innych podmiotów 
gospodarczych.
Producent przekazuje organom nadzoru 
rynku na ich żądanie oraz wszelkim 
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podmiotom gospodarczym, którym 
dostarcza swoje produkty, dowody 
poświadczające występowanie istotnych 
różnic w podstawowych właściwościach 
modeli produktów w rozumieniu definicji 
podanej w art. 3 pkt 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący spisu modeli wraz z fotografią, który istnieje w prawie polskim, pozwala 
uniknąć pomylenia modeli. Podmioty gospodarcze nie mogłyby już obchodzić środków 
dotyczących wycofywania z rynku poprzez mnożenie liczby modeli produktów, które są 
zasadniczo podobne.

Poprawka 235
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Producenci sporządzają spis swoich 
modeli produktów i dołączają do nich 
fotografię oraz za pomocą odpowiednich 
środków podają go do wiadomości 
publicznej i wiadomości innych 
podmiotów gospodarczych, co dotyczy 
zwłaszcza produktów, które są 
przedmiotem decyzji Komisji na podstawie 
art. 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów 
[XREFX], i produktów, których 
dystrybucja odbywa się na szeroką skalę.
Producent przekazuje organom nadzoru 
rynku na ich żądanie oraz wszelkim 
podmiotom gospodarczym, którym 
dostarcza swoje produkty, dowody 
poświadczające występowanie istotnych 
różnic w podstawowych właściwościach 
modeli produktów w rozumieniu definicji 
podanej w art. 3 pkt 2 niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący spisu modeli wraz z fotografią, który istnieje w prawie polskim, pozwala 
uniknąć pomylenia modeli. Podmioty gospodarcze nie mogłyby już obchodzić środków 
dotyczących wycofywania z rynku poprzez mnożenie liczby modeli produktów, które są 
zasadniczo podobne.

Poprawka 236
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci zamieszczają 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 jedno miejsce, 
w którym można skontaktować się 
z producentem.

7. Producenci zamieszczają swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
kontaktowy na produkcie albo – jeżeli nie 
jest to możliwe – informacje te są 
umieszczane na opakowaniu lub 
w dokumencie dołączonym do produktu 
lub na stronie internetowej wyraźnie 
wskazanej na produkcie lub jego 
opakowaniu lub w dołączonych 
dokumentach. Adres musi wskazywać 
jedno miejsce, w którym można 
skontaktować się z producentem.

Or. en

Poprawka 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci zamieszczają swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
kontaktowy na produkcie albo – jeżeli nie 

7. Producenci zamieszczają na produkcie 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy oraz adres kontaktowy. W 
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jest to możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu. 
Adres musi wskazywać jedno miejsce, w 
którym można skontaktować się z 
producentem.

przypadku gdy nie jest to możliwe ze 
względu na wielkość, rodzaj lub
opakowanie produktu, należy zamieścić 
jedynie znak towarowy. Adres musi 
wskazywać jedno miejsce, w którym 
można skontaktować się z producentem.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, a także w celu uniknięcia dodatkowej biurokracji 
i kosztów związanych z dodatkowymi opakowaniami i dokumentami, w szczególności 
w przypadku małych produktów lub produktów sprzedawanych na sztuki, obowiązek 
zamieszczania jedynie zarejestrowanego znaku towarowego powinien być wystarczający.

Poprawka 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Producenci zamieszczają 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 jedno miejsce, 
w którym można skontaktować się 
z producentem.

7. Jeżeli producenci wprowadzają produkt 
do obrotu, zamieszczają 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
lub na stronie internetowej wyraźnie 
wskazanej na produkcie lub jego 
opakowaniu lub w dołączonych 
dokumentach. Adres musi wskazywać 
jedno miejsce, w którym można 
skontaktować się z producentem.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 10 ust. 3.)

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku niewielkich produktów (np. skarpet) i produktów, które można 
sprzedawać oddzielnie jako pojedyncze przedmioty (np. piłki golfowe), zaproponowane 
obowiązki spowodują wysokie dodatkowe koszty, ponieważ konieczne będzie podanie 



AM\1003186PL.doc 101/167 PE516.922v03-00

PL

informacji w oddzielnych dokumentach. Uwzględnienie strony internetowej, na której można 
uzyskać dodatkowe informacje, byłoby bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska.

Poprawka 239
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje 
i informacje na temat bezpieczeństwa 
w języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów, określonym przez państwo 
członkowskie, w którym produkt jest 
udostępniany, z wyjątkiem sytuacji, 
w których produkt może być używany 
bezpiecznie i w sposób zamierzony przez 
producenta bez takich instrukcji 
i informacji na temat bezpieczeństwa.

Producenci dopilnowują, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje 
i informacje na temat bezpieczeństwa 
w języku lub formacie wizualnym łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów, 
określonym przez państwo członkowskie, 
w którym produkt jest udostępniany, 
z wyjątkiem sytuacji, w których produkt 
może być używany bezpiecznie i w sposób 
zamierzony przez producenta bez takich 
instrukcji i informacji na temat 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Tłumaczenie na wszystkie języki UE można w niektórych przypadkach efektywnie zastąpić 
instrukcjami w formie rysunków lub piktogramów. Te innowacyjne rozwiązania są dobrymi 
i atrakcyjnymi alternatywami dla słownictwa technicznego używanego w instrukcjach 
dotyczących niektórych produktów.

Poprawka 240
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje 
i informacje na temat bezpieczeństwa 
w języku łatwo zrozumiałym dla 

Producenci dopilnowują, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje 
i informacje na temat bezpieczeństwa 
w języku lub w formie łatwo zrozumiałej



PE516.922v03-00 102/167 AM\1003186PL.doc

PL

konsumentów, określonym przez państwo 
członkowskie, w którym produkt jest 
udostępniany, z wyjątkiem sytuacji, 
w których produkt może być używany 
bezpiecznie i w sposób zamierzony przez 
producenta bez takich instrukcji 
i informacji na temat bezpieczeństwa.

dla konsumentów, określonej przez 
państwo członkowskie, w którym produkt 
jest udostępniany, z wyjątkiem sytuacji, 
w których produkt może być używany 
bezpiecznie i w sposób zamierzony przez 
producenta bez takich instrukcji 
i informacji na temat bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 241
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje i 
informacje na temat bezpieczeństwa w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów, określonym przez państwo 
członkowskie, w którym produkt jest 
udostępniany, z wyjątkiem sytuacji, w 
których produkt może być używany 
bezpiecznie i w sposób zamierzony przez 
producenta bez takich instrukcji i 
informacji na temat bezpieczeństwa.

Producenci dopilnowują, aby do ich 
produktu były dołączone w wyraźny 
sposób skierowane do konsumentów
instrukcje i informacje na temat 
bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów, 
określonym przez państwo członkowskie, 
w którym produkt jest udostępniany, z 
wyjątkiem sytuacji, w których produkt 
może być używany bezpiecznie i w sposób 
zamierzony przez producenta bez takich 
instrukcji i informacji na temat 
bezpieczeństwa.

Or. es

Poprawka 242
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Instrukcje i informacje na temat 
bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 8, 
powinny zostać umieszczone w widocznym 
miejscu w taki sposób, aby były dobrze 
widoczne, wyraźnie czytelne oraz, w 
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stosownych przypadkach, nieusuwalne. 
Nie mogą być w żaden sposób ukryte, 
zasłonięte, pomniejszone ani przerwane 
jakimikolwiek innymi nadrukami, 
ilustracjami czy innym materiałem.

Or. fr

Uzasadnienie

Zamieszczenie instrukcji i informacji na temat bezpieczeństwa jest użyteczne tylko wtedy, gdy 
czyni się to w sposób wyraźnie czytelny. Należy więc położyć na to nacisk, przytaczając słowa 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 
temat żywności.

Poprawka 243
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze odpowiednio w celu 
uzyskania zgodności produktu 
z wymaganiami, jego wycofania z obrotu 
lub odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie 
jest bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 10 ust. 7 i art. 11 ust. 5.)
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Uzasadnienie

Sformułowanie „w razie potrzeby” tworzy brak pewności prawa, ponieważ mogłoby być 
interpretowane jako dodatkowy warunek podejmowania działań naprawczych.

Poprawka 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub odzyskania. 
Ponadto producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 245
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
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bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych. W pilnych przypadkach lub 
w razie niewypełnienia tego obowiązku 
przez producenta państwa członkowskie 
zobowiązują producenta do podjęcia 
działań naprawczych zgodnie z art. 9 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […/…
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia … w sprawie nadzoru rynku w 
odniesieniu do produktów]*.
__________________
* Dz.U.: należy wstawić numer, datę i 
odesłanie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (2013/0048).

Or. de

Poprawka 246
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
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działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Producenci zapewniają 
istnienie procedur podejmowania działań 
naprawczych, wycofywania swoich 
produktów z obrotu lub ich odzyskiwania.
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
producenci niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 247
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby,
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub odzyskania. Co 
więcej konsumenci, którzy mogą być 
poszkodowani w związku z niezgodnością 
produktu z wymaganiami, muszą zostać 
skutecznie ostrzeżeni. Ponadto producenci 
niezwłocznie informują o tym organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, w 
których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
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podjętych działań naprawczych.

Or. de

Poprawka 248
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub odzyskania oraz 
odpowiednio i skutecznie ostrzegają o tym 
konsumentów narażonych na ryzyko 
wynikające z niezgodności produktu 
z przepisami. Ponadto producenci 
niezwłocznie informują o tym organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 249
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
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przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Podejmują oni również 
stosowne działania w celu ostrzeżenia 
konsumentów o niebezpieczeństwie, które 
może dla nich stwarzać ten produkt.
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
producenci niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 250
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
ostrzegają konsumentów o potencjalnych 
zagrożeniach wynikających 
z niezgodności produktu z przepisami 
i udzielają porad dotyczących środków 
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zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

zaradczych, które należy podjąć, oraz 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 251
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub odzyskania oraz 
odpowiednio i skutecznie ostrzegają o tym 
konsumentów narażonych na ryzyko 
wynikające z niezgodności produktu 
z przepisami. Ponadto producenci 
niezwłocznie informują o tym organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Importer odgrywa istotną rolę, ponieważ odpowiada za produkt, który zamierza wprowadzić 
do obrotu w Europie. W związku z tym przed wprowadzeniem produktu do obrotu importerzy 
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powinni zapewnić spełnienie szeregu wymogów, co dotyczy zwłaszcza przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny zgodności, sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej przez 
producenta oraz umieszczenia na produkcie wymaganych oznakowań zgodności.

Poprawka 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych i wyników tych działań 
naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dopilnowanie, aby informacje przekazywane organom nadzoru rynku przez 
producentów obejmowały wyniki ewentualnych podjętych działań naprawczych w celu 
zagwarantowania należytego poinformowania organów nadzoru rynku (działania następcze).
Ten sam obowiązek powinien dotyczyć producentów (art. 8), importerów (art. 10) 
i dystrybutorów (art. 11).

Poprawka 253
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Producenci zapewniają istnienie 
procedur podejmowania działań 
naprawczych, wycofywania swoich 
produktów z obrotu lub ich odzyskiwania 
oraz udostępniają je organom nadzoru 
rynku na ich żądanie.

Or. en

Poprawka 254
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W zależności od zagrożeń, które może 
stwarzać produkt, producenci pozyskują 
regularnie informacje zarówno o 
obecnym stanie wiedzy i technologii, jak i 
o obowiązujących przepisach i normach 
zgodnie z art. 6 ust. 2.

Or. de

Poprawka 255
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na żądanie organu nadzoru rynku 
udzielanie temu organowi wszelkich 
informacji i udostępnianie dokumentacji 
koniecznej do ustalenia zgodności danego 
produktu z wymaganiami;

a) na uzasadnione żądanie organu nadzoru 
rynku udzielanie temu organowi wszelkich 
informacji i udostępnianie dokumentacji 
koniecznej do ustalenia zgodności danego 
produktu z wymaganiami;
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Or. en

Poprawka 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy upewniają się, że
produkt jest zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz
że producent spełnił wymogi określone 
w art. 8 ust. 4, 6 i 7.

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby 
produkt był zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4, aby
producent spełnił wymogi określone 
w art. 8 oraz aby dokumentacja 
techniczna została sporządzona przez 
producenta w zastosowaniu art. 8.

Or. en

Poprawka 257
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy upewniają się, że
produkt jest zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
że producent spełnił wymogi określone 
w art. 8 ust. 4, 6 i 7.

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby 
produkt był zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
aby producent spełnił wymogi określone 
w art. 8 ust. 4 i 6.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 8 ust. 4 lit. c) i art. 8 ust. 7.)

Uzasadnienie

Jeżeli nazwa i adres producenta spoza UE musiałyby widnieć na przywiezionym produkcie, 
informacje te byłyby znane konkurentom importera i jego klientom będącym podmiotami 
gospodarczymi, którzy w przyszłości mogliby pominąć tego konkretnego importera 
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i sprowadzać produkt bezpośrednio od producenta spoza UE. Zniechęciłoby to MŚP do 
przywozu i skutkowało znaczącym zakłóceniem konkurencji. Proponuje się zatem 
uwzględnienie tych informacji w dokumentacji technicznej.

Poprawka 258
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy upewniają się, że
produkt jest zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
że producent spełnił wymogi określone w 
art. 8 ust. 4, 6 i 7.

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby 
produkt był zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
aby producent spełnił wymogi określone w 
art. 8, a w szczególności aby 
dokumentacja techniczna sporządzona 
przez producenta zgodnie z art. 8 ust. 4
odpowiadała zagrożeniom, które może 
stwarzać produkt.

Or. de

Poprawka 259
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy upewniają się, że
produkt jest zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
że producent spełnił wymogi określone 
w art. 8 ust. 4, 6 i 7.

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy dopilnowują, aby
produkt był zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4, aby
producent spełnił wymogi określone 
w art. 8 oraz aby dokumentacja 
techniczna sporządzona przez producenta 
w zastosowaniu art. 8 ust. 4 była zgodna 
z możliwymi zagrożeniami związanymi 
z produktem.

Or. en
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Uzasadnienie

Importer odgrywa istotną rolę, ponieważ odpowiada za produkt, który zamierza wprowadzić 
do obrotu w Europie. W związku z tym przed wprowadzeniem produktu do obrotu importerzy 
powinni zapewnić spełnienie szeregu wymogów, co dotyczy zwłaszcza przeprowadzenia 
odpowiedniej oceny zgodności, sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej przez 
producenta oraz umieszczenia na produkcie wymaganych oznakowań zgodności.

Poprawka 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 załączonym do produktu. 
Importerzy zapewniają, aby dodatkowe 
etykiety nie utrudniały odczytania etykiety
umieszczonej przez producenta.

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 załączonym do produktu 
lub na stronie internetowej wyraźnie 
podanej na produkcie lub jego 
opakowaniu lub w dołączonych 
dokumentach. Importerzy zapewniają, aby 
dodatkowe etykiety nie utrudniały 
odczytania etykiety umieszczonej przez 
producenta.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 8 ust. 7.)

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku niewielkich produktów (np. skarpet) i produktów, które można 
sprzedawać oddzielnie jako pojedyncze przedmioty (np. piłki golfowe), zaproponowane 
obowiązki spowodują wysokie dodatkowe koszty, ponieważ konieczne będzie podanie 
informacji w oddzielnych dokumentach. Uwzględnienie strony internetowej, na której można 
uzyskać dodatkowe informacje, byłoby bardziej oszczędne i przyjazne dla środowiska.

Poprawka 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 załączonym do produktu. 
Importerzy zapewniają, aby dodatkowe 
etykiety nie utrudniały odczytania etykiety 
umieszczonej przez producenta.

3. Importerzy umieszczają swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
kontaktowy na produkcie albo na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do produktu. Importerzy nie 
mogą utrudniać odczytania 
obowiązkowych informacji lub informacji 
na temat bezpieczeństwa umieszczonych 
przez producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie sformułowania „jeżeli nie jest to możliwe” ma na celu wprowadzenie możliwości 
bardziej elastycznego stosowania przepisu art. 10 ust. 3 przez importerów (mogą oni podać 
informacje na opakowaniu, a niekoniecznie na produkcie, a zatem nie muszą otwierać 
opakowania). Zmiana ostatniego zdania ma na celu uwzględnienie innych form możliwego 
utrudniania odczytania istotnych informacji (nie tylko poprzez użycie etykiet, ponieważ może 
to nastąpić na przykład poprzez użycie innego opakowania). Ponadto informacje, o których 
mowa w tym przepisie, nie powinny ograniczać się do informacji umieszczonych na etykiecie.

Poprawka 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Importerzy dopilnowują, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii lub inną widoczną 
i czytelną dla konsumenta informacją 
umożliwiającą ich identyfikację, lub 
w przypadku gdy wielkość lub charakter 
produktu to uniemożliwiają – aby 
wymagane informacje były umieszczone 
na opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.



PE516.922v03-00 116/167 AM\1003186PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 263
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Importerzy dopilnowują, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii lub inną widoczną 
i czytelną dla konsumenta informacją 
umożliwiającą ich identyfikację lub aby 
wymagane informacje były umieszczone 
na opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

Or. en

Poprawka 264
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Importerzy zapewniają, aby do produktu 
były dołączone instrukcje i informacje na 
temat bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów, 
określonym przez państwo członkowskie, 
w którym produkt jest udostępniany, 
z wyjątkiem sytuacji, w których produkt 
może być używany bezpiecznie i w sposób
zamierzony przez producenta bez takich 
instrukcji i informacji na temat 
bezpieczeństwa.

Importerzy dopilnowują, aby do produktu 
były dołączone instrukcje i informacje na 
temat bezpieczeństwa w języku lub 
w formacie wizualnym łatwo zrozumiałym 
dla konsumentów, określonym przez 
państwo członkowskie, w którym produkt 
jest udostępniany, z wyjątkiem sytuacji, 
w których produkt może być używany 
bezpiecznie i w sposób zamierzony przez 
producenta bez takich instrukcji 
i informacji na temat bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Tłumaczenie na wszystkie języki UE można w niektórych przypadkach efektywnie zastąpić 
instrukcjami w formie rysunków lub piktogramów. Te innowacyjne rozwiązania są dobrymi 
i atrakcyjnymi alternatywami dla słownictwa technicznego używanego w instrukcjach 
dotyczących niektórych produktów.

Poprawka 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów będących 
w obrocie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy co najmniej raz w roku 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, badanie próby 
produktów będących w obrocie na 
reprezentatywnych próbach produktów
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie, 
rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

Or. en

Poprawka 266
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W zakresie proporcjonalnym do 6. W zakresie proporcjonalnym do 
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zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów będących 
w obrocie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy co najmniej raz w roku 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, badanie próby 
produktów będących w obrocie na 
reprezentatywnych próbach produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie, 
rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania. W 
szczególności importerzy przeprowadzają 
na tych samych warunkach badanie 
produktów, które są lub były przedmiotem 
decyzji Komisji na podstawie art. 12 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku 
w odniesieniu do produktów.

Or. en

Poprawka 267
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów będących 
w obrocie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy co najmniej raz w roku 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, badanie próby 
produktów będących w obrocie na 
reprezentatywnych próbach produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie, 
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rozpatrują skargi, prowadzą ewidencję 
skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania. 
W szczególności importerzy 
przeprowadzają na tych samych 
warunkach badanie produktów, które są 
lub były przedmiotem decyzji Komisji na 
podstawie art. 12 rozporządzenia 
w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu 
do produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w przypadku art. 6a (nowego).

Poprawka 268
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów będących 
w obrocie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie reprezentatywnej próby losowo 
wybranych produktów będących 
w obrocie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych 
z wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta 
i dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

Or. en

Poprawka 269
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze odpowiednio w celu 
uzyskania zgodności produktu 
z wymaganiami, jego wycofania z obrotu 
lub odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie 
jest bezpieczny, importerzy niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do art. 8 ust. 9 i art. 11 ust. 5.)

Uzasadnienie

Sformułowanie „w razie potrzeby” tworzy brak pewności prawa, ponieważ mogłoby być 
interpretowane jako dodatkowy warunek podejmowania działań naprawczych.

Poprawka 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
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zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny,
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub odzyskania od 
konsumentów. Ponadto importerzy 
niezwłocznie informują o tym organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 271
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych. W pilnych przypadkach lub 
w razie niewypełnienia tego obowiązku 
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przez producenta państwa członkowskie 
zobowiązują importera do podjęcia 
działań naprawczych zgodnie z art. 9 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […/…
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia … w sprawie nadzoru rynku w 
odniesieniu do produktów]*.
__________________
* Dz.U.: należy wstawić numer, datę i 
odesłanie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (2013/0048).

Or. de

Poprawka 272
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny,
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub odzyskania od 
konsumentów. Ponadto importerzy 
niezwłocznie informują o tym organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, w 
których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. de
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Poprawka 273
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem,
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Podejmują oni również stosowne 
działania w celu ostrzeżenia konsumentów 
o niebezpieczeństwie, które może dla nich 
stwarzać ten produkt. Ponadto jeżeli 
produkt nie jest bezpieczny, importerzy 
niezwłocznie informują o tym organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
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działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

działania naprawcze w celu doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
importerzy niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych i wyników tych działań 
naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest dopilnowanie, aby informacje przekazywane organom nadzoru rynku przez 
importerów obejmowały wyniki ewentualnych podjętych działań naprawczych w celu 
zagwarantowania należytego poinformowania organów nadzoru rynku (działania następcze).
Ten sam obowiązek powinien dotyczyć producentów (art. 8), importerów (art. 10) 
i dystrybutorów (art. 11).

Poprawka 275
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Importerzy przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

8. Importerzy zapewniają możliwość 
udostępnienia odpowiednich części 
dokumentacji technicznej w formie 
elektronicznej lub fizycznej organom 
nadzoru rynku na ich uzasadnione 
żądanie przez okres pięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu.

Or. en

(Zob. art. R4 ust. 8 decyzji nr 768/2008/WE i poprawka tego samego autora do art. 8 ust. 5.)
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Uzasadnienie

Decyzja nr 768/2008/WE stanowi, że importerzy „są zobowiązani… [należy określić 
proporcjonalnie do długości cyklu życia produktu i poziomu zagrożenia] (…) zapewnić, by 
dokumentacja techniczna była dostępna do dyspozycji tych organów na ich żądanie”. 
Zaproponowany okres dziesięciu lat wyraźnie przekracza długość cyklu życia większości 
produktów konsumpcyjnych, a zatem należy go skrócić. We wnioskach należy określić 
zagrożenia stwierdzone w przypadku danego produktu.

Poprawka 276
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Importerzy przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

8. Importerzy zapewniają możliwość 
udostępnienia dokumentacji technicznej 
organom nadzoru rynku na ich żądanie.

Or. en

Poprawka 277
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Importerzy przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu 
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

8. Importerzy zapewniają możliwość 
udostępnienia dokumentacji technicznej 
organom nadzoru rynku na ich żądanie 
przez okres dziesięciu lat po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych nie powinno być 
bardziej rygorystyczne niż zharmonizowane prawodawstwo. W związku z tym importerzy nie 
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powinni być zobowiązani do przechowywania dokumentacji technicznej, lecz do przekazania 
jej organom na ich żądanie.

Poprawka 278
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Importerzy sporządzają spisy swoich 
modeli produktów i dołączają do nich 
fotografię oraz za pomocą odpowiednich 
środków podają je do wiadomości 
publicznej i wiadomości innych 
podmiotów gospodarczych, co dotyczy 
zwłaszcza produktów, które są 
przedmiotem decyzji Komisji na podstawie 
art. 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów, 
i produktów, których dystrybucja odbywa
się na szeroką skalę. Importer przekazuje 
organom nadzoru rynku na ich żądanie 
oraz wszelkim podmiotom gospodarczym, 
którym dostarcza swoje produkty, dowody 
poświadczające występowanie istotnych 
różnic między jego modelami.

Or. en

Poprawka 279
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Udostępniając produkt na rynku,
dystrybutorzy zachowują w swoich 
działaniach należytą staranność w 
odniesieniu do wymagań niniejszego 
rozporządzenia.

1. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy zachowują w swoich 
działaniach należytą staranność w 
odniesieniu do wymagań niniejszego 
rozporządzenia.



AM\1003186PL.doc 127/167 PE516.922v03-00

PL

Or. de

Poprawka 280
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
produkt zawiera informacje wymagane od 
producentów i importerów określone 
w art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

Or. en

Uzasadnienie

Zmienione brzmienie precyzuje, że dystrybutorzy nie muszą oceniać dokładności informacji 
podanych przez producenta/importera. Dystrybutorzy (zwłaszcza MŚP) nie mają możliwości 
przeprowadzenia takiej oceny technicznej. Dystrybutorzy powinni sprawdzać jedynie 
obecność wymaganych informacji. Umożliwiłoby to wszystkim dystrybutorom, zwłaszcza 
MŚP, stosowanie rozporządzenia w sposób bardziej efektywny i pewny z prawnego punktu 
widzenia.

Poprawka 281
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili wymogi 
określone w art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 
ust. 3 i 4.

Or. en
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Poprawka 282
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy na 
produkcie znajdują się oznaczenia
określone w art. 8 ust. 6 i 7 oraz art. 10 
ust. 3, a także czy umieszczono na nim
informacje określone w art. 8 ust. 8 oraz 
w art. 10 ust. 4.

Or. it

Poprawka 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają z należytą 
starannością, czy producent i importer 
spełnili, w zależności od przypadku, 
wymogi określone w art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
art. 10 ust. 3 i 4.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie tekstu do art. 10 lit. a) dyrektywy 2011/65/UE. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności kontrole losowo wybranej próby produktów powinny być 
wystarczające.

Poprawka 284
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy na 
produkcie umieszczono oznakowania 
określone w art. 8 ust. 6 i 7 oraz art. 10 
ust. 3 i czy dołączono do niego elementy 
określone w art. 8 ust. 8 oraz art. 10 ust. 4.

Or. en

Poprawka 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4. 
Dystrybutorzy nie mogą utrudniać 
odczytania obowiązkowych informacji lub 
informacji na temat bezpieczeństwa 
umieszczonych przez producenta lub 
importera.

Or. en

Uzasadnienie

Dystrybutor powinien podlegać takiemu samemu obowiązkowi jak importer (art. 10 ust. 3) 
i nie może ukrywać istotnych informacji umieszczonych przez producenta lub importera.

Poprawka 286
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
producent i importer spełnili, w zależności 
od przypadku, wymogi określone w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

2. Przed udostępnieniem produktu na 
rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy 
produkt został opatrzony obowiązkowymi
informacjami, w zależności od przypadku 
określonymi w art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
art. 10 ust. 3 i 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że dystrybutor nie może sprawdzać prawdziwości tych elementów, lecz 
jedynie ich obecność.

Poprawka 287
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku produktów, które są lub 
były przedmiotem decyzji Komisji na 
podstawie art. 12 rozporządzenia 
w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu 
do produktów [XREFX], co najmniej raz 
w roku dystrybutorzy przeprowadzają, 
w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, badanie reprezentatywnych 
prób produktów przeznaczonych na 
sprzedaż, wybranych losowo pod 
nadzorem urzędnika sądowego, organu 
lub innej wykwalifikowanej osoby 
wyznaczonej przez każde państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w przypadku art. 6a (nowego).
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Poprawka 288
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma 
powody, by uważać, że produkt nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, nie 
udostępnia tego produktu na rynku, dopóki 
nie będzie on zgodny z wymaganiami. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutor informuje o tym producenta 
lub importera, w zależności od przypadku, 
oraz organy nadzoru rynku państwa 
członkowskiego, w którym dystrybutor ma 
siedzibę.

3. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma 
powody, by uważać, że produkt nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, nie 
udostępnia tego produktu na rynku, dopóki 
nie będzie on zgodny z wymaganiami. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutor informuje o tym producenta 
lub importera, w zależności od przypadku, 
oraz organy nadzoru rynku państwa 
członkowskiego, w którym dystrybutor ma 
siedzibę. Jeżeli produkt jest lub był 
przedmiotem decyzji Komisji na podstawie 
art. 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów, co 
najmniej raz w roku dystrybutorzy 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumentów, badanie 
reprezentatywnych prób produktów 
przeznaczonych na sprzedaż, wybranych 
losowo pod nadzorem urzędnika 
sądowego, organu lub innej 
wykwalifikowanej osoby wyznaczonej 
przez każde państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo uzasadnienie jak w przypadku art. 6a (nowego).

Poprawka 289
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma 3. Jeżeli dystrybutor uznaje lub ma 
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powody, by uważać, że produkt nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, nie 
udostępnia tego produktu na rynku, dopóki 
nie będzie on zgodny z wymaganiami. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutor informuje o tym producenta 
lub importera, w zależności od przypadku, 
oraz organy nadzoru rynku państwa 
członkowskiego, w którym dystrybutor ma 
siedzibę.

powody, by uważać, że produkt nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, nie 
udostępnia tego produktu na rynku, dopóki 
nie będzie on zgodny z wymaganiami. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutor informuje o tym producenta 
lub importera, w zależności od przypadku, 
oraz organy nadzoru rynku państwa 
członkowskiego, w którym dystrybutor ma 
siedzibę. Jeżeli produkt jest lub był 
przedmiotem decyzji Komisji na podstawie 
art. 12 rozporządzenia w sprawie nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów 
[XREFX], co najmniej raz w roku 
dystrybutorzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, badanie reprezentatywnych 
prób produktów przeznaczonych na 
sprzedaż, wybranych losowo pod 
nadzorem urzędnika sądowego, organu 
lub innej wykwalifikowanej osoby 
wyznaczonej przez każde państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 290
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, 
gdy ponoszą odpowiedzialność za produkt, 
warunki jego przechowywania i transportu 
nie zagrażały zgodności produktu 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4 oraz zgodności 
produktu, w zależności od przypadku, 
z wymaganiami określonymi w art. 8 
ust. 6, 7 i 8 oraz art. 10 ust. 3 i 4.

4. Dystrybutorzy dopilnowują, aby 
w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność 
za produkt, warunki jego przechowywania 
i transportu nie zagrażały zgodności 
produktu z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
zgodności produktu z wymaganiami 
określonymi w art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
art. 10 ust. 3 i 4.

Or. en
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Poprawka 291
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Z uwagi na możliwe zagrożenie 
związane z danym produktem 
dystrybutorzy mają prawo, w celu ochrony 
zdrowia i zachowania bezpieczeństwa 
konsumentów, do przetestowania 
produktów dostępnych na rynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy nakładać na dystrybutorów obowiązku testowania produktów. Niniejsze 
rozporządzenie powinno jednak, w zgodzie z obecnymi praktykami, zachęcać ich do takiego 
postępowania, szczególnie w przypadku produktów obarczonych ryzykiem.

Poprawka 292
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dystrybutorzy zapewniają istnienie 
procedur podejmowania działań 
naprawczych, wycofywania swoich 
produktów z obrotu lub ich odzyskiwania 
oraz udostępniają je organom nadzoru 
rynku na ich żądanie.

Or. en

Poprawka 293
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych 
odpowiednio do doprowadzenia do 
zgodności produktu z wymaganiami lub, 
w stosownych przypadkach, jego 
wycofania z obrotu lub odzyskania. 
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

(Zob. poprawki tego samego autora do art. 8 ust. 9 i art. 10 ust. 7.)

Uzasadnienie

Sformułowanie „w razie potrzeby” tworzy brak pewności prawa, ponieważ mogłoby być 
interpretowane jako dodatkowy warunek podejmowania działań naprawczych.

Poprawka 294
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
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lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

lub jest niezgodny z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 295
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz z art. 
10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie działań 
naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu z 
wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym producenta lub importera, w 
zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, w 
których produkt został udostępniony, 

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz z 
art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu z 
wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym producenta lub importera, w 
zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, w 
których produkt został udostępniony, 
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podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych. W pilnych 
przypadkach lub w razie niewypełnienia 
tego obowiązku przez dystrybutora 
państwa członkowskie zobowiązują 
dystrybutora do podjęcia działań 
naprawczych zgodnie z art. 9 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr […/…
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia … w sprawie nadzoru rynku w 
odniesieniu do produktów]*.
__________________
* Dz.U.: należy wstawić numer, datę i 
odesłanie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (2013/0048).

Or. de

Poprawka 296
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. 
Dystrybutorzy zapewniają istnienie 
procedur podejmowania działań 
naprawczych, wycofywania z obrotu lub 
odzyskiwania produktów, które 
udostępnili na rynku. Ponadto jeżeli 
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w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

produkt nie jest bezpieczny, dystrybutorzy 
niezwłocznie informują o tym producenta 
lub importera, w zależności od przypadku, 
oraz organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 297
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz z art. 
10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie działań 
naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu z 
wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny,
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym producenta lub importera, w 
zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, w 
których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz z art. 
10 ust. 3, 4 i 5, natychmiast wstrzymują do 
odwołania dystrybucję i zapewniają 
podjęcie działań naprawczych koniecznych 
do doprowadzenia do zgodności produktu z 
wymaganiami lub jego wycofania z obrotu 
lub odzyskania. Ponadto dystrybutorzy 
niezwłocznie informują o tym producenta 
lub importera, w zależności od przypadku, 
oraz organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. de
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Poprawka 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie 
działań naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz 
z art. 10 ust. 3 i 4, niezwłocznie zapewniają 
podjęcie działań naprawczych koniecznych 
do doprowadzenia do zgodności produktu 
z wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują 
o tym producenta lub importera, 
w zależności od przypadku, oraz organy 
nadzoru rynku państw członkowskich, 
w których produkt został udostępniony, 
podając szczegółowe informacje, 
w szczególności na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz na temat 
podjętych działań naprawczych i wyników
tych działań naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Ten sam obowiązek w zakresie zdolności do reagowania powinien dotyczyć producentów, 
importerów i dystrybutorów (dodanie wyrazu „niezwłocznie”). Ponadto konieczne jest
dopilnowanie, aby informacje przekazywane organom nadzoru rynku przez producentów 
obejmowały wyniki ewentualnych podjętych działań naprawczych w celu zagwarantowania 
należytego poinformowania organów nadzoru rynku (działania następcze). Ten sam 
obowiązek powinien dotyczyć producentów (art. 8), importerów (art. 10) i dystrybutorów 
(art. 11).

Poprawka 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu spełnienia obowiązków 
określonych w niniejszym artykule 
dystrybutorzy mogą ewentualnie zwrócić 
się do stowarzyszenia zawodowego, 
którego są członkiem, lub utworzyć 
stowarzyszenie zawodowe w formie 
podmiotu zbiorowego.

Or. en

Poprawka 300
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dystrybutorzy mogą ewentualnie
przystąpić do stowarzyszenia zawodowego
w celu wypełniania w jego ramach 
obowiązków nakładanych na nich w 
niniejszym artykule.

Or. de

Poprawka 301
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu spełnienia obowiązków 
określonych w niniejszym artykule 
dystrybutorzy mogą ewentualnie zwrócić 
się do stowarzyszenia zawodowego, 
którego są członkiem, lub utworzyć 
stowarzyszenie zawodowe w formie 
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podmiotu zbiorowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy dystrybutorzy, którzy nie mogą lub nie chcą zapewnić zgodności z obowiązkami 
określonymi w tym artykule, mogą postanowić utworzyć stowarzyszenie zawodowe, aby 
powierzyć mu zadanie spełnienia obowiązków określonych w tym artykule.

Poprawka 302
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu spełnienia obowiązków 
określonych w niniejszym artykule 
dystrybutorzy mogą ewentualnie zwrócić 
się do stowarzyszenia zawodowego, 
którego są członkiem, lub utworzyć 
stowarzyszenie zawodowe w formie 
podmiotu zbiorowego.

Or. en

Poprawka 303
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przypadki, w których obowiązki 
producentów mają zastosowanie do 
importerów i dystrybutorów

Dodatkowe obowiązki podmiotów 
gospodarczych

Or. de



AM\1003186PL.doc 141/167 PE516.922v03-00

PL

Poprawka 304
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przypadki, w których obowiązki 
producentów mają zastosowanie do 
importerów i dystrybutorów

Przypadki, w których obowiązki 
producentów mają zastosowanie do 
importerów i dystrybutorów i odwrotnie

Or. it

Poprawka 305
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit minus pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na żądanie właściwego organu państwa 
członkowskiego odnośnie do ustalenia 
zgodności określonego produktu z 
wymaganiami podmioty gospodarcze 
wyznaczają osobę do kontaktów. Powinna 
to być ta sama osoba, o której mowa w 
akapicie pierwszym.

Or. de

Poprawka 306
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty gospodarcze wyznaczają osobę 
odpowiedzialną ogółem za sprawy 
związane z bezpieczeństwem produktów i 
przekazują jej dane właściwemu organowi 
państwa członkowskiego. W tej kwestii 
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państwa członkowskie mogą przyjąć 
dodatkowe przepisy.

Or. de

Poprawka 307
Matteo Salvini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producent jest uważany za importera i w 
konsekwencji podlega obowiązkom 
importera określonym w art. 10, jeżeli 
wprowadza do obrotu pod własną nazwą 
lub znakiem towarowym produkt już 
znajdujący się w obrocie na rynku 
unijnym, który został wprowadzony na ten 
rynek przez inny podmiot gospodarczy.

Or. it

Poprawka 308
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, art. 
10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie ma 
zastosowania w przypadku spełnienia 
następujących warunków:

skreślony

a) nie jest bezpieczna tylko ograniczona 
liczba dobrze zidentyfikowanych 
produktów;
b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod pełną 
kontrolą i nie stanowi już zagrożenia dla 
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zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;
c) przyczyna zagrożenia związanego z 
produktem jest tego rodzaju, że wiedza o 
niej nie jest użyteczna dla organów ani dla 
ludności.

Or. de

Poprawka 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, art. 
10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie ma 
zastosowania w przypadku spełnienia 
następujących warunków:

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, 
art. 10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie 
ma zastosowania w przypadku, gdy 
producent, importer lub dystrybutor mogą 
wykazać, że ryzyko jest pod pełną kontrolą 
i nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, oraz że zostały 
zrealizowane wszystkie działania 
naprawcze w celu zapewnienia zgodności 
produktu, jego wycofania z obrotu lub 
odzyskania.

Or. it

Poprawka 310
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, art. 
10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie ma 
zastosowania w przypadku spełnienia 
następujących warunków:

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, 
art. 10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie 
ma zastosowania w przypadku 
minimalnego zagrożenia dającego się 
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pogodzić z używaniem produktu, 
uważanego za dopuszczalne i 
odpowiadające wysokiemu poziomowi 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lub w przypadku 
spełnienia następujących warunków:

Or. fr

Uzasadnienie

Jest to doprecyzowanie. Obowiązek informowania organów nadzoru rynku nie ma również 
zastosowania w przypadku produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 3, to znaczy w 
przypadku produktów, które stwarzają jedynie minimalne zagrożenie dające się pogodzić z 
ich używaniem, uważane za dopuszczalne i odpowiadające wysokiemu poziomowi 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi.

Poprawka 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie jest bezpieczna tylko ograniczona 
liczba dobrze zidentyfikowanych 
produktów;

skreślona

Or. it

Poprawka 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod pełną 
kontrolą i nie stanowi już zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

skreślona

Or. it
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Poprawka 313
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod pełną
kontrolą i nie stanowi już zagrożenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod 
skuteczną kontrolą, aby zapobiec 
zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

W praktyce niemożliwe jest pełne kontrolowanie ryzyka. Należy zatem dostosować brzmienie 
w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym pewności prawa.

Poprawka 314
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod pełną 
kontrolą i nie stanowi już zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod 
skuteczną kontrolą;

Or. en

Poprawka 315
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyna zagrożenia związanego 
z produktem jest tego rodzaju, że wiedza 
o niej nie jest użyteczna dla organów ani 
dla ludności.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze, przyczyna zagrożenia może być nieznana. Po drugie, jeżeli jest ona znana, 
podmiotom gospodarczym może być trudno ocenić, czy wiedza o niej leży w interesie 
publicznym. Taki obowiązkowy warunek spowodowałby brak pewności prawa.

Poprawka 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyna zagrożenia związanego z 
produktem jest tego rodzaju, że wiedza o 
niej nie jest użyteczna dla organów ani dla 
ludności.

skreślona

Or. it

Poprawka 317
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze aktów wykonawczych 
Komisja może określić sytuacje, które 
spełniają warunki ust. 1. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 ust. 3.

skreślony
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Or. de

Poprawka 318
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów, 
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie 
ma wymogu zamieszczania na samym 
produkcie informacji, o których mowa 
w art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów, 
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie 
ma wymogu zamieszczania na samym 
produkcie informacji, o których mowa w 
art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3.

skreślony

Or. it
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Poprawka 320
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów, 
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie
ma wymogu zamieszczania na samym 
produkcie informacji, o których mowa 
w art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów, 
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie
wymaga się informacji, o których mowa 
w art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Uzgodnienie z brzmieniem art. 8 ust. 7 i art. 10 ust 3, zgodnie z którymi wymagane informacje 
można również umieścić na opakowaniu lub w dokumentach dołączonych do produktu, jeżeli 
nie jest możliwe umieszczenie ich na samym produkcie.

Poprawka 321
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów, 
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie 
ma wymogu zamieszczania na samym 
produkcie informacji, o których mowa 
w art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów, 
w przypadku których nie ma wymogu 
zamieszczania na samym produkcie 
informacji, o których mowa w art. 8 ust. 7 
i art. 10 ust. 3.

Or. en



AM\1003186PL.doc 149/167 PE516.922v03-00

PL

Uzasadnienie

Identyfikacja produktu i podmiotów gospodarczych ma zasadnicze znaczenie. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa produktu wprowadzonego do obrotu konieczna jest jasna 
identyfikacja i jasne określenie obowiązku i ról poszczególnych podmiotów.

Poprawka 322
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie organów nadzoru rynku 
podmioty gospodarcze muszą 
zidentyfikować:

1. Na żądanie organów nadzoru rynku 
podmioty gospodarcze muszą dostarczyć
informacji na temat:

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje dotyczące ilości określonych produktów, jak również wszystkie dostępne 
informacje na temat identyfikowalności są szczególnie przydatne w ocenie zagrożenia 
i ustalaniu celów kontroli.

Poprawka 323
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdy podmiot gospodarczy, który 
dostarczył im produkt;

a) każdy podmiot gospodarczy, który 
dostarczył im produkt; rodzaj i liczbę 
produktów, które zostały im dostarczone, 
jak również wszelkie dane umożliwiające 
identyfikowalność;

Or. de
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Poprawka 324
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdy podmiot gospodarczy, który 
dostarczył im produkt;

a) tożsamości każdego podmiotu 
gospodarczego, który dostarczył im 
produkt, jak również liczby tych 
produktów i wszystkich dodatkowych
dostępnych danych z zakresu 
identyfikowalności;

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje dotyczące ilości określonych produktów, jak również wszystkie dostępne 
informacje na temat identyfikowalności są szczególnie przydatne w ocenie zagrożenia 
i ustalaniu celów kontroli.

Poprawka 325
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdy podmiot gospodarczy, któremu 
dostarczyły produkt.

b) każdy podmiot gospodarczy, któremu 
dostarczyły produkt; rodzaj i liczbę 
dostarczonych produktów, jak również 
wszelkie dane umożliwiające 
identyfikowalność.

Or. de

Poprawka 326
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) każdy podmiot gospodarczy, któremu 
dostarczyły produkt.

b) tożsamości każdego podmiotu 
gospodarczego, któremu dostarczyły 
produkt, jak również liczby tych 
produktów i wszystkich dodatkowych
dostępnych danych z zakresu 
identyfikowalności.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje dotyczące ilości określonych produktów, jak również wszystkie dostępne 
informacje na temat identyfikowalności są szczególnie przydatne w ocenie zagrożenia 
i ustalaniu celów kontroli.

Poprawka 327
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty gospodarcze muszą być 
w stanie podać informacje, o których 
mowa w akapicie pierwszym, przez okres 
10 lat od momentu dostarczenia im 
produktu i przez okres 10 lat od momentu 
dostarczenia przez nie produktu.

2. Podmioty gospodarcze muszą być 
w stanie podać informacje, o których 
mowa w akapicie pierwszym, przez okres 5 
lat od momentu dostarczenia im produktu 
i przez okres 5 lat od momentu 
dostarczenia przez nie produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę szeroki zakres produktów objętych rozporządzeniem i stosunkowo niski 
poziom związanych z nimi zagrożeń, obowiązek przechowywania informacji na temat 
łańcuchów dostaw wszystkich produktów konsumpcyjnych przez 10 lat byłby 
nieproporcjonalnym obciążeniem administracyjnym. Spełnienie takich wymogów będzie 
prawie niemożliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, co zasadniczo umniejszy ich 
zdolności do konkurowania z większymi przedsiębiorstwami.
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Poprawka 328
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty gospodarcze muszą być 
w stanie podać informacje, o których 
mowa w akapicie pierwszym, przez okres 
10 lat od momentu dostarczenia im 
produktu i przez okres 10 lat od momentu 
dostarczenia przez nie produktu.

2. Podmioty gospodarcze muszą być 
w stanie podać informacje, o których 
mowa w akapicie pierwszym, przez okres, 
który jest rozsądnym szacunkiem długości 
cyklu życia produktu, od momentu 
dostarczenia przez nie produktu.

Or. en

Poprawka 329
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku zidentyfikowania przez 
podmioty gospodarcze informacji, 
o których mowa w ust. 1, organy nadzoru 
rynku traktują te informacje jako poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Dla wielu dystrybutorów i hurtowników źródło i cel ich dostaw stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Konieczna jest zatem ochrona tożsamości dostawców. Informacje
podawane przez podmioty gospodarcze powinny być przeznaczone wyłącznie do użytku 
organów nadzoru rynku i nie powinna istnieć możliwość powszechnej publikacji szczególnie 
chronionych informacji handlowych ani udostępniania ich konkurencji.

Poprawka 330
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Identyfikowalność produktów
1. W przypadku pewnych produktów, 
kategorii lub grup produktów, z którymi, 
ze względu na ich szczególne właściwości 
lub szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, może wiązać się poważne 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, Komisja może wprowadzić wymóg, 
by podmioty gospodarcze, które 
wprowadzają takie produkty do obrotu lub 
udostępniają je na rynku, utworzyły 
system identyfikowalności lub stosowały 
taki istniejący system.
2. System identyfikowalności polega na 
gromadzeniu i przechowywaniu w formie 
elektronicznej danych umożliwiających 
identyfikację produktu i podmiotów 
gospodarczych uczestniczących 
w łańcuchu dostaw tego produktu; system 
ten obejmuje także umieszczanie na 
produkcie, jego opakowaniu lub na 
załączonych do niego dokumentach 
nośnika danych umożliwiającego dostęp 
do tych danych.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu:
a) określenia produktów, kategorii lub 
grup produktów, z którymi może wiązać 
się poważne zagrożenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, o których mowa 
w ust. 1;
b) określenia danych, które podmioty 
gospodarcze mają gromadzić 
i przechowywać w ramach systemu 
identyfikowalności, o którym mowa 
w ust. 2.
4. W drodze aktów wykonawczych 
Komisja może określić rodzaj nośnika 
danych i sposób jego umieszczenia, 
o których to kwestiach jest mowa w ust. 2.
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Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 19 ust. 3.
5. Przyjmując środki, o których mowa 
w ust. 3 i 4, Komisja uwzględnia:
a) opłacalność środków, w tym ich skutki 
dla przedsiębiorstw, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw;
b) kompatybilność systemów 
identyfikowalności dostępnych na 
poziomie międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma dowodów na to, że przepisy te wniosą wartość dodaną lub przyniosą korzyści 
konsumentom, organom nadzoru rynku lub podmiotom gospodarczym. Przepisy te pociągną 
za sobą koszty dla przedsiębiorstw, które nie zostały ocenione i mogą zostać przerzucone na 
konsumentów. Ponadto nie ma dowodów na istnienie niezharmonizowanych produktów, 
w przypadku których zagrożenie jest tak duże, że uzasadnia takie podejście. Przepisy te są 
zatem nieproporcjonalne.

Poprawka 331
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku pewnych produktów, 
kategorii lub grup produktów, z którymi, 
ze względu na ich szczególne właściwości 
lub szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, może wiązać się poważne 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, Komisja może wprowadzić wymóg, 
by podmioty gospodarcze, które 
wprowadzają takie produkty do obrotu lub 
udostępniają je na rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
istniejący system.

1. W przypadku pewnych produktów, 
kategorii lub grup produktów, z którymi, 
ze względu na ich szczególne właściwości 
lub szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, może wiązać się poważne 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, Komisja, w stosownych 
przypadkach po konsultacji 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, może wprowadzić wymóg, by 
podmioty gospodarcze, które wprowadzają 
takie produkty do obrotu lub udostępniają 
je na rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
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istniejący system.

Or. en

Uzasadnienie

Przed zaproponowaniem nowych wymagań związanych z identyfikowalnością Komisja 
powinna skonsultować się z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje 
przedsiębiorców i konsumentów, aby skorzystać z ich wiedzy i wziąć pod uwagę praktyczne 
konsekwencje takich wymogów.

Poprawka 332
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku pewnych produktów, 
kategorii lub grup produktów, z którymi, 
ze względu na ich szczególne właściwości 
lub szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, może wiązać się poważne 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, Komisja może wprowadzić wymóg, 
by podmioty gospodarcze, które 
wprowadzają takie produkty do obrotu lub 
udostępniają je na rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
istniejący system.

1. W przypadku pewnych produktów, 
kategorii lub grup produktów, a zwłaszcza 
tych, z którymi, ze względu na ich 
szczególne właściwości lub szczególne 
warunki dystrybucji lub stosowania, może 
wiązać się poważne zagrożenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, Komisja może 
wprowadzić wymóg, by podmioty 
gospodarcze, które wprowadzają takie 
produkty do obrotu lub udostępniają je na 
rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
istniejący system.

Or. en

Uzasadnienie

Pożyteczne może być utworzenie systemu identyfikowalności także innych kategorii 
produktów, ponieważ należy zidentyfikować produkt i podmiot gospodarczy biorący udział 
w łańcuchu dostaw (dawny art. 15 ust. 2).

Poprawka 333
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System identyfikowalności polega na 
gromadzeniu i przechowywaniu w formie 
elektronicznej danych umożliwiających 
identyfikację produktu i podmiotów 
gospodarczych uczestniczących 
w łańcuchu dostaw tego produktu; system 
ten obejmuje także umieszczanie na 
produkcie, jego opakowaniu lub na 
załączonych do niego dokumentach 
nośnika danych umożliwiającego dostęp do 
tych danych.

2. System identyfikowalności polega na 
gromadzeniu i przechowywaniu w formie 
elektronicznej danych umożliwiających 
identyfikację produktu i podmiotów 
gospodarczych uczestniczących 
w łańcuchu dostaw tego produktu; system 
ten obejmuje także umieszczanie na 
produkcie, jego opakowaniu lub na 
załączonych do niego dokumentach 
nośnika danych umożliwiającego dostęp do 
tych danych. System identyfikowalności
obejmuje możliwości rozszerzenia 
identyfikowalności produktów aż do etapu 
zakupu przez konsumenta za pomocą 
dobrowolnych i opcjonalnych środków.

Or. en

Poprawka 334
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. System identyfikowalności obejmuje 
możliwości rozszerzenia 
identyfikowalności produktów aż do etapu 
zakupu przez konsumenta za pomocą 
dobrowolnych i opcjonalnych środków.

Or. en

Poprawka 335
Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia produktów, kategorii lub grup 
produktów, z którymi może wiązać się 
poważne zagrożenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, o których mowa 
w ust. 1;

a) określenia produktów, kategorii lub grup 
produktów, które powinny podlegać 
wymaganiom związanym 
z identyfikowalnością, o których mowa 
w ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Pożyteczne może być utworzenie systemu identyfikowalności także innych kategorii 
produktów, ponieważ należy zidentyfikować produkt i podmiot gospodarczy biorący udział 
w łańcuchu dostaw (dawny art. 15 ust. 2).

Poprawka 336
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia produktów, kategorii lub grup 
produktów, z którymi może wiązać się 
poważne zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, o których mowa w 
ust. 1;

a) określenia produktów, kategorii lub grup 
produktów, z którymi może wiązać się 
poważne zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, o których mowa w 
ust. 1. Komisja powinna w stosownych 
aktach delegowanych wskazać, czy 
posłużyła się metodą analizy zagrożenia 
przewidzianą w decyzji 2010/15/UE, lub 
jeżeli metoda ta nie jest odpowiednia dla 
danego produktu, podać szczegółowy opis 
zastosowanej metody;

Or. fr

Poprawka 337
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zwrócić się do jednej lub 
kilku europejskich organizacji 
normalizacyjnych o opracowanie lub 
wskazanie normy europejskiej, która ma 
zapewnić, aby produkty zgodne z taką 
normą lub jej częściami były zgodne 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4. Komisja określa 
wymogi dotyczące treści normy 
europejskiej stanowiącej przedmiot 
wniosku oraz ustala termin jej przyjęcia.

Komisja może zwrócić się do jednej lub 
kilku europejskich organizacji 
normalizacyjnych o opracowanie lub 
wskazanie normy europejskiej, która ma 
zapewnić, aby produkty zgodne z taką 
normą lub jej częściami były zgodne 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4. Biorąc pod uwagę –
w stosownych przypadkach – opinie 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
Komisja określa wymogi dotyczące treści 
normy europejskiej stanowiącej przedmiot 
wniosku oraz ustala termin jej przyjęcia.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do motywu 24.)

Uzasadnienie

W stosownych przypadkach, określając treść nowych europejskich norm bezpieczeństwa, 
Komisja powinna wziąć pod uwagę opinie zainteresowanych stron, aby normy takie były 
odpowiednie, proporcjonalne i skuteczne.

Poprawka 338
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zwrócić się do jednej lub 
kilku europejskich organizacji 
normalizacyjnych o opracowanie lub 
wskazanie normy europejskiej, która ma 
zapewnić, aby produkty zgodne z taką 
normą lub jej częściami były zgodne z 
ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4. Komisja określa 
wymogi dotyczące treści normy 
europejskiej stanowiącej przedmiot 
wniosku oraz ustala termin jej przyjęcia.

Komisja może zwrócić się do jednej lub 
kilku europejskich organizacji 
normalizacyjnych o opracowanie lub 
wskazanie normy europejskiej, która ma 
zapewnić, aby produkty zgodne z taką 
normą lub jej częściami były zgodne z 
ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4. Komisja określa 
wymogi dotyczące treści normy 
europejskiej stanowiącej przedmiot 
wniosku oraz ustala termin jej przyjęcia 
zgodnie z zaleceniem komitetu, o którym 
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mowa w art. 19 ust. 1 akapit pierwszy.

Or. de

Poprawka 339
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje wniosek, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, w drodze 
decyzji wykonawczej. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 19 
ust. 3.

Komisja przyjmuje wniosek, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, w drodze 
aktu delegowanego zgodnie z art. 20.

Or. en

(Zob. poprawka tego samego autora do motywu 27.)

Uzasadnienie

Nowe europejskie normy bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych oparte na art. 4 należy 
uznać za uzupełnienie aktu podstawowego poprzez dodanie elementów innych niż istotne 
zgodnie z art. 290 TFUE. Biorąc pod uwagę bardzo ogólny charakter art. 4, Parlament 
Europejski i Rada powinny mieć możliwość cofnięcia udzielonego przez Komisję 
upoważnienia do opracowania nowych norm lub wyrażenia wobec niego sprzeciwu.
Stosownym rozwiązaniem jest zatem przyjęcie upoważnienia w drodze aktu delegowanego.

Poprawka 340
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, odpowiednia europejska organizacja 
normalizacyjna informuje, czy przyjmuje 
ten wniosek.

2. W ciągu jednego miesiąca od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, odpowiednia europejska organizacja 
normalizacyjna informuje, czy przyjmuje 
ten wniosek. W przypadku gdy 
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organizacja normalizacyjna nie przyjmie 
wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
Komisja może powierzyć to zadanie innym 
właściwym podmiotom.

Or. de

Poprawka 341
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli norma europejska spełnia 
wymagania, które ma obejmować, oraz
ogólny wymóg bezpieczeństwa określony 
w art. 4, Komisja niezwłocznie publikuje 
odniesienie do takiej normy europejskiej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Jeżeli norma europejska spełnia 
zarówno wymagania, które ma 
obejmować, jak i ogólny wymóg 
bezpieczeństwa określony w art. 4, co –
zgodnie z art. 19 ust. 3 – potwierdza 
komitet, o którym mowa w art. 19 ust. 1 
akapit pierwszy, Komisja niezwłocznie 
publikuje odniesienie do takiej normy 
europejskiej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 342
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Kary
1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
i wprowadzają wszelkie środki niezbędne 
do wdrożenia tych kar. Przewidziane kary 
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muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do [insert date – 3 months 
prior to the date of application of this 
Regulation] r. oraz niezwłocznie 
informują ją o wszystkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.
2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, 
a w szczególności od sytuacji małych 
i średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

Or. en

(Zob. art. 31 rozporządzenia 2013/0048(COD).)

Uzasadnienie

Kary stosowane za naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów powinny 
być takie same w przypadku wszystkich produktów (zharmonizowanych 
i niezharmonizowanych, konsumpcyjnych i specjalistycznych), a także mieć zastosowanie 
w przypadkach niezgodności np. z normami środowiskowymi. Przepisy dotyczące kar powinny 
być zatem określone wyłącznie w rozporządzeniu w sprawie nadzoru rynku.

Poprawka 343
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, 
a w szczególności od sytuacji małych 
i średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 

skreślony
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karne.

Or. en

Uzasadnienie

Proporcjonalność kar została już uwzględniona w zdaniu: „przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”.

Poprawka 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości i od obrotu 
przedsiębiorstw, a także od działalności, 
jaką faktycznie prowadzi podmiot 
gospodarczy w ramach procesu 
produkcyjnego i od jego możliwości 
wpływu na bezpieczeństwo produktu. 
Można zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

Or. it

Poprawka 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
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podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne. Wymiar kary można również 
zwiększyć proporcjonalnie do liczby i 
wartości produktów, jak również okresu, 
przez jaki dany produkt był dostępny na 
rynku.

Or. de

Poprawka 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości rocznych obrotów
przedsiębiorstw. Można zwiększyć wymiar 
kary, jeżeli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie; w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Or. pl

Poprawka 347
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, 
a w szczególności od sytuacji małych 
i średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od obrotu przedsiębiorstw 
związanego z niezgodnym produktem lub 
niezgodnymi produktami, 
a w szczególności od sytuacji małych 
i średnich przedsiębiorstw. Można 
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naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

Or. en

Uzasadnienie

Sama wielkość przedsiębiorstwa nie jest odpowiednią podstawą ustalania wymiaru kar. 
Wymiar kary powinien natomiast opierać się na faktycznym obrocie uzyskanym w związku 
z niezgodnymi produktami, aby zapobiec nieproporcjonalnemu karaniu przedsiębiorstw.

Poprawka 348
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od powagi naruszenia, od wielkości 
przedsiębiorstw, a w szczególności od 
sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw,
a także od działalności, jaką faktycznie 
prowadzi podmiot gospodarczy w ramach 
procesu produkcyjnego i od jego 
możliwości wpływu na bezpieczeństwo 
produktu. Można zwiększyć wymiar kary, 
jeżeli dany podmiot gospodarczy 
odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie 
do obrotu popełnił już podobne naruszenie; 
w przypadku poważnych naruszeń kary 
mogą obejmować sankcje karne.

Or. it

Poprawka 349
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości i sytuacji 
przedsiębiorstw. Można zwiększyć wymiar 
kary, jeżeli dany podmiot gospodarczy 
popełnił już podobne naruszenie; w 
przypadku poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Or. pl

Poprawka 350
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od powagi naruszenia, od obrotu 
przedsiębiorstw i od ich wielkości, a w 
szczególności od sytuacji małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także od
działalności, jaką faktycznie prowadzi 
podmiot gospodarczy w ramach procesu 
produkcyjnego i od jego możliwości 
wpływu na bezpieczeństwo produktu. 
Można zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy odpowiedzialny za 
pierwsze wprowadzenie do obrotu popełnił 
już podobne naruszenie; w przypadku 
poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Or. it

Poprawka 351
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, 
a w szczególności od sytuacji małych 
i średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od powagi naruszenia i kwoty 
nienależnych dochodów uzyskanych 
w związku z nim. Można zwiększyć 
wymiar kary, jeżeli dany podmiot 
gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

Or. en

Poprawka 352
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże do celów art. 16 i 17 niniejszego 
rozporządzenia Komisję wspomaga 
komitet ustanowiony rozporządzeniem 
(UE) 1025/2012. Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Jednakże do celów art. 16 i 17 niniejszego 
rozporządzenia Komisję wspomaga 
komitet ustanowiony rozporządzeniem 
(UE) 1025/2012. Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011. Nie stanowi to 
naruszenia kompetencji określonych w 
art. 16 ust. 1 i art. 16 ust. 5.

Or. de

Poprawka 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 13 ust. 3 i 15 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 15 ust. 3, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
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o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

o odwołaniu uprawnień kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność obowiązujących już aktów 
delegowanych.

Or. it


