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Poprawka 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając dokument przygotowany 
przez ANEC i BEUC „Przegląd dyrektywy 
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów – Główne kwestie z 
perspektywy konsumenta”, ANEC-GA-
2010-G-001final, BEUC X/031/2010 – 18-
05/2010,

skreślone

Or. en

Poprawka 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając wspólne stanowisko 
ANEC/ORGALIME „Apel o skuteczny 
ogólnoeuropejski system nadzoru rynku”, 
kwiecień 2009 r.,

skreślone

Or. en

Poprawka 3
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkich produktów 
wprowadzanych do obrotu w UE jest 
bardzo istotne, aby zagwarantować wysoki 

A. mając na uwadze, że zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkich produktów 
wprowadzanych do obrotu w UE jest 
bardzo istotne, aby zagwarantować wysoki 



PE454.674v01-00 4/40 AM\852080PL.doc

PL

poziom ochrony konsumentów, poziom ochrony między innymi
konsumentów,

Or. en

Poprawka 4
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że konieczny jest 
przegląd dyrektywy 2001/95/WE w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów, która ustanawia ogólne 
wymogi bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich na szczeblu UE, oraz jej 
uzgodnienie z NRP, w szczególności z 
rozporządzeniem w sprawie nadzoru 
rynku,

C. mając na uwadze, że konieczny jest 
przegląd dyrektywy 2001/95/WE w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów, która ustanawia ogólne 
wymogi bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich na szczeblu UE, oraz jej 
uzgodnienie z NRP za pomocą integracji, 
w szczególności z rozporządzeniem w 
sprawie nadzoru rynku,

Or. en

Poprawka 5
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że poziom nadzoru 
rynku bardzo się różni w poszczególnych 
państwach członkowskich, a wiele z nich 
nie przydziela zasobów niezbędnych do 
efektywnego nadzoru rynku i różnie 
interpretuje pojęcie „produktów 
stanowiących poważne zagrożenie”,

E. mając na uwadze, że poziom nadzoru 
rynku bardzo się różni w poszczególnych 
państwach członkowskich, a wiele z nich 
nie przydziela zasobów niezbędnych do 
efektywnego nadzoru rynku i różnie 
interpretuje pojęcie „produktów 
stanowiących poważne zagrożenie”, co 
może być powodem powstawania barier 
dla swobodnego przepływu towarów w 
ramach rynku wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 6
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że podstawą 
funkcjonowania odpowiedniego systemu 
nadzoru rynku jest skuteczność krajowych 
organów nadzoru,

Or. el

Poprawka 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze, że brak 
efektywnego i proporcjonalnego nadzoru 
rynku wydaje się być jednym z głównych 
powodów nieuczciwej konkurencji 
stosowanej wobec legalnych i 
odpowiedzialnych podmiotów rynkowych, 
zwłaszcza MŚP;

Or. en

Poprawka 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

E a. mając na uwadze, że istniejące 
różnice w poziomie nadzoru rynkowego 
między państwami członkowskimi UE 
mogą powodować zakłócenia konkurencji 
i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
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konsumentów;

Or. en

Poprawka 9
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że istotne znaczenie 
mają współpraca między władzami 
sprawującymi nadzór rynku oraz wspólne 
działania w zakresie nadzoru rynku, w 
związku z czym należy je dodatkowo 
wzmocnić i przydzielić na nie zasoby,

F. mając na uwadze, że istotne znaczenie 
mają współpraca między władzami 
sprawującymi nadzór rynku oraz wspólne 
działania w zakresie nadzoru rynku, w 
związku z czym należy je dodatkowo 
wzmocnić i przydzielić na nie 
wspólnotowe zasoby, które wzmocnią 
infrastrukturę krajowych władz 
sprawujących nadzór nad rynkiem,

Or. el

Poprawka 10
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że obecne ramy prawne 
dotyczące nadzoru rynku trzeba skutecznie 
egzekwować i dodatkowo skoordynować;

1. uważa, że obecne ramy prawne 
dotyczące nadzoru rynku trzeba skutecznie 
egzekwować i dodatkowo skoordynować, 
by uniemożliwić wykorzystywanie luk 
prawnych;

Or. el

Poprawka 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że obecne ramy prawne 
dotyczące nadzoru rynku trzeba skutecznie 
egzekwować i dodatkowo skoordynować;

1. uważa, że obecne ramy prawne 
dotyczące nadzoru rynku nie zapewniają 
wystarczającej spójności i powinny w 
związku z tym zostać poddane przeglądowi 
i dodatkowo skoordynowane;

Or. en

Poprawka 12
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję, by odgrywała 
aktywniejszą rolę w koordynowaniu 
działań europejskich organów nadzoru 
rynku, organów celnych i właściwych 
organów państw członkowskich z myślą o 
skuteczniejszym nadzorze rynku i 
niezwłocznym wycofywaniu z 
europejskiego rynku produktów 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumentów;

Or. el

Poprawka 13
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje Komisji ustanowienie 
wspólnych ram europejskich dotyczących
nadzoru rynku;

2. proponuje Komisji utworzenie 
wspólnego europejskiego organu ds. 
koordynacji nadzoru rynku;

Or. el
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Poprawka 14
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje Komisji ustanowienie 
wspólnych ram europejskich dotyczących 
nadzoru rynku;

2. stanowczo wzywa Komisję do 
wzmocnienia, w jej wieloletnich planach 
działania na rzecz dalszego rozwoju 
europejskiego nadzoru rynkowego, roli 
Unii Europejskiej w koordynowaniu 
krajowych organów nadzoru rynkowego;

Or. de

Poprawka 15
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje Komisji ustanowienie 
wspólnych ram europejskich dotyczących 
nadzoru rynku;

2. proponuje Komisji ustanowienie 
wspólnych ram europejskich dotyczących 
nadzoru rynku odnośnie do wszystkich 
produktów znajdujących się na rynku 
wewnętrznym lub wchodzących na rynek 
UE;

Or. en

Poprawka 16
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 

3. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich do 
działań z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
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Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór 
rynku; podkreśla, że niewydolne systemy
nadzoru rynku zmniejszają zaufanie 
obywateli do rynku wewnętrznego;

Komisję do rozważenia większego 
finansowania organów sprawujących 
nadzór nad rynkiem oraz do wywarcia na 
państwa członkowskie presji, by bardziej 
racjonalnie wykorzystywały zasoby; 
podkreśla, że doskonalenie systemów 
nadzoru rynku w państwach 
członkowskich przyniesie wartość dodaną 
całemu jednolitemu rynkowi;

Or. el

Poprawka 17
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku;
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku zmniejszają zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego;

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję
do przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych na działania z zakresu 
nadzoru rynku; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia środków 
finansowych i zasobów ludzkich
przeznaczonych na nadzór rynku;
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku zmniejszają zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego; sugeruje, aby 
Komisja podjęła się pełnej oceny punktów 
wwozu tych produktów na rynek UE;

Or. en

Poprawka 18
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
Komisję do przeznaczenia odpowiednich 
środków finansowych i zasobów ludzkich 
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działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku; 
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku zmniejszają zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego;

na działania z zakresu nadzoru rynku; 
wzywa Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
udostępnienia państwom członkowskim, 
którym położenie geograficzne czy 
sytuacja gospodarcza utrudniają walkę z 
nielegalnymi produktami pochodzącymi z 
krajów trzecich, wsparcia finansowego z 
funduszy strukturalnych; wskazuje w tym 
kontekście na szczególne znaczenie 
ochrony granic zewnętrznych rynku 
wewnętrznego, w szczególności dużych 
portów morskich; podkreśla, że 
niewydolne systemy nadzoru rynku 
zmniejszają zaufanie obywateli do rynku 
wewnętrznego;

Or. de

Poprawka 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku;
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku zmniejszają zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku;
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku powodują zakłócanie konkurencji, 
zagrażają bezpieczeństwu konsumentów i
zmniejszają zaufanie obywateli do rynku 
wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 20
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku;
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku zmniejszają zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku
oraz do przeznaczenia na ten cel pewnych 
zasobów w samej Komsiji, a także do 
koordynacji działań z zakresu nadzoru 
rynku pomiędzy państwami 
członkowskimi; podkreśla, że niewydolne 
systemy nadzoru rynku zmniejszają 
zaufanie obywateli do rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 21
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia odpowiednich środków
finansowych i zasobów ludzkich na 
działania z zakresu nadzoru rynku; wzywa 
Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia 
zasobów przeznaczonych na nadzór rynku;
podkreśla, że niewydolne systemy nadzoru 
rynku zmniejszają zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego;

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję
do przeznaczenia odpowiednich środków 
na działania z zakresu nadzoru rynku;
wzywa Komisję do wywarcia na państwa 
członkowskie presji oraz do udzielenia im 
pomocy i zachęcenia ich do zwiększenia
wsparcia i zasobów ludzkich
przeznaczonych na efektywny nadzór 
rynku; podkreśla, że niewydolne systemy 
nadzoru rynku zmniejszają zaufanie 
obywateli do jednolitego rynku;
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Or. en

Poprawka 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że kryzysu gospodarczego i 
finansowego nie można wykorzystywać 
jako wytłumaczenia dla braku przydziału 
niezbędnych zasobów na nadzór rynku;

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia w skoordynowany sposób 
odstraszających kar, w tym wysokich 
grzywien, dla podmiotów gospodarczych 
umyślnie wprowadzających na rynek 
wewnętrzny produkty niebezpieczne lub 
niezgodne z przepisami; proponuje, by jak 
najczęściej podawać do publicznej 
wiadomości zakaz obrotu danym 
produktem, co bardziej uwidoczni 
kontrole graniczne  i nadzór rynkowego 
oraz odstraszy nieuczciwe podmioty 
gospodarcze; 

Or. de
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Poprawka 24
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. zauważa, że DG ds. Podatków i Unii 
Celnej także podkreśliła konieczność 
zastosowania zharmonizowanego 
podejścia do kontroli celnej w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem 
utworzenie grupy projektowej między 
państwami członkowskimi i Komisją, 
która opracuje wytyczne dotyczące 
kontroli celnej w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów;

Or. en

Poprawka 25
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję, by wraz z organami 
sprawującymi nadzór nad rynkiem i z 
organami celnymi w większej mierze 
współfinansowała wspólne działania 
nadzoru rynku;

Or. el

Poprawka 26
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla konieczność wymiany 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; wzywa do współpracy, 
połączenia zasobów wiedzy 
specjalistycznej i wymiany najlepszych 
praktyk wśród władz sprawujących nadzór 
rynku; przypomina o znaczeniu 
współpracy między organami celnymi a 
władzami sprawującymi nadzór rynku na 
granicach zewnętrznych w celu 
prowadzenia stosownych kontroli 
produktów wprowadzanych do Wspólnoty;

5. podkreśla konieczność wymiany 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; wzywa do współpracy, 
połączenia zasobów wiedzy 
specjalistycznej i wymiany najlepszych 
praktyk wśród władz sprawujących nadzór 
rynku; sugeruje powierzenie tego zadania 
sieci PROSAFE; przypomina o znaczeniu 
współpracy między organami celnymi a 
władzami sprawującymi nadzór rynku na 
granicach zewnętrznych w celu 
prowadzenia stosownych kontroli 
produktów wprowadzanych do Wspólnoty;

Or. en

Poprawka 27
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla konieczność wymiany 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; wzywa do współpracy, 
połączenia zasobów wiedzy 
specjalistycznej i wymiany najlepszych 
praktyk wśród władz sprawujących nadzór 
rynku; przypomina o znaczeniu 
współpracy między organami celnymi a 
władzami sprawującymi nadzór rynku na 
granicach zewnętrznych w celu 
prowadzenia stosownych kontroli 
produktów wprowadzanych do Wspólnoty;

5. podkreśla konieczność wymiany 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; wzywa do współpracy, 
połączenia zasobów wiedzy 
specjalistycznej i wymiany najlepszych 
praktyk wśród władz sprawujących nadzór 
rynku; w tym celu zachęca do 
wprowadzenia przejrzystej procedury 
wzajemnej oceny krajowych systemów 
nadzoru rynkowego, która umożliwi 
wzajemną ocenę sprawozdań krajowych i 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
na poziomie europejskim; przypomina o 
znaczeniu współpracy między organami 
celnymi a władzami sprawującymi nadzór 
rynku na granicach zewnętrznych w celu 
prowadzenia stosownych kontroli 
produktów wprowadzanych do Wspólnoty;

Or. de
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Poprawka 28
Barbara Weiler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla konieczność wymiany 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; wzywa do współpracy, 
połączenia zasobów wiedzy 
specjalistycznej i wymiany najlepszych 
praktyk wśród władz sprawujących nadzór 
rynku; przypomina o znaczeniu 
współpracy między organami celnymi a 
władzami sprawującymi nadzór rynku na 
granicach zewnętrznych w celu 
prowadzenia stosownych kontroli 
produktów wprowadzanych do Wspólnoty;

5. podkreśla konieczność wymiany 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi; wzywa do współpracy i 
koordynacji, wymiany wiedzy 
specjalistycznej i najlepszych praktyk 
wśród władz sprawujących nadzór rynku; 
przypomina o znaczeniu współpracy 
między organami celnymi a władzami 
sprawującymi nadzór rynku na granicach 
zewnętrznych w celu prowadzenia 
stosownych kontroli produktów 
wprowadzanych do Wspólnoty;

Or. de

Poprawka 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5 a. wzywa państwa członkowskie UE do 
dzielenia się z innymi państwami 
członkowskimi wszelkimi dotyczącymi 
bezpieczeństwa produktów informacjami i 
analizami. Należy załączać numery 
referencyjne odnośnych produktów, aby 
ułatwić ich identyfikację przez inne 
władze, które mogą z pożytkiem dla nich 
przetłumaczyć i wykorzystać informacje 
zawarte w tych analizach; wzywa państwa 
członkowskie do umożliwienia ich 
właściwym władzom podejmowania 
działań mających na celu nadzór rynkowy 
na podstawie wyników testów lub analiz 
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przeprowadzonych przez inne państwa 
członkowskie, aby w ten sposób uniknąć 
powtarzania tej samej pracy;

Or. en

Poprawka 30
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5 a. docenia znaczący wkład organizacji 
PROSAFE w koordynację wspólnych
działań na rzecz nadzoru rynkowego oraz 
wymianę najlepszych sposobów 
postępowania; zauważa jednak, że z uwagi 
na nieformalną strukturę i ograniczone 
środki organizacji PROSAFE prowadzona 
przez nią koordynacja ma zawężony 
charakter; w związku z tym proponuje 
utworzenie specjalistycznej i niezależnej 
agencji UE, która – w ścisłej współpracy z 
organizacją PROSAFE – mogłaby zająć 
się nie tylko praktyczną koordynacją 
organów nadzoru rynkowego i organów 
celnych państw członkowskich, lecz 
przyjąć na siebie dodatkowe zadania, np. 
nadzór nad wdrażaniem wspólnych norm 
operacyjnych oraz wspieranie państw 
członkowskich w kształceniu inspektorów 
nadzoru rynkowego oraz pracowników 
służb celnych;

Or. de

Poprawka 31
Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

5 a. wzywa państwa członkowskie do 
dzielenia się najlepszymi praktykami i 
umożliwienia ich właściwym władzom 
podejmowania działań mających na celu 
nadzór rynkowy na podstawie wyników 
testów lub analiz przeprowadzonych przez 
inne państwa członkowskie, aby w ten 
sposób uniknąć powtarzania tej samej 
pracy, zwiększyć spójność i zapewnić 
lepszą koordynację jednolitego rynku; 

Or. en

Poprawka 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do utworzenia 
publicznej informacyjnej bazy danych 
dotyczącej bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, obejmującej platformę 
przeznaczoną do składania skarg, która 
zwiększy transgraniczną świadomość 
istnienia niebezpiecznych produktów na 
rynku wewnętrznym; wzywa do 
utworzenia statystycznego systemu 
wypadków, z którego publikowane byłyby 
obowiązkowe sprawozdania roczne i który 
byłby koordynowany i finansowany przez 
Komisję Europejską oraz w którym
państwa członkowskie musiałyby zgłaszać 
produkty, które spowodowały wypadki na 
ich terytorium;

7. wzywa Komisję do utworzenia 
publicznej informacyjnej bazy danych 
dotyczącej bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich – za jej podstawę może 
posłużyć wymieniona w art. 23 wymogów 
w zakresie akredytacji i nadzoru 
rynkowego baza danych – obejmującej 
platformę przeznaczoną do składania 
skarg, która zwiększy transgraniczną 
świadomość istnienia niebezpiecznych 
produktów na rynku wewnętrznym;
nalega, aby poświęcono staranną uwagę 
określeniu zasad korzystania z bazy 
danych i opracowaniu najważniejszych 
definicji, aby zapobiec negatywnym 
skutkom ubocznym; wzywa wszystkie
państwa członkowskie do przyłączenia się 
do bazy danych o urazach (IDB), aby 
umożliwić lepszą koordynację na szczeblu 
UE informacji o incydentach dotyczących 
zdrowia; wzywa państwa członkowskie do 
zadbania o to, aby konsumenci mieli 
możliwość składania władzom krajowym 
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skarg na niebezpieczne produkty oraz aby 
skargi były rozpatrywane w skuteczny i 
profesjonalny sposób;

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do utworzenia 
publicznej informacyjnej bazy danych 
dotyczącej bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, obejmującej platformę 
przeznaczoną do składania skarg, która 
zwiększy transgraniczną świadomość 
istnienia niebezpiecznych produktów na 
rynku wewnętrznym; wzywa do 
utworzenia statystycznego systemu 
wypadków, z którego publikowane byłyby 
obowiązkowe sprawozdania roczne i który 
byłby koordynowany i finansowany przez 
Komisję Europejską oraz w którym 
państwa członkowskie musiałyby zgłaszać 
produkty, które spowodowały wypadki na 
ich terytorium;

7. pilnie wzywa Komisję do aktualizacji i 
upowszechnienia bazy danych ICSMS 
udostępniającej konsumentom i 
administracji informacje na temat 
produktów niebezpiecznych znajdujących 
się w obrocie na rynku wewnętrznym oraz 
umożliwiającej konsumentom 
powiadomienie w formie elektronicznej 
odpowiednich organów o produktach 
niebezpiecznych; pilnie wzywa państwa 
członkowskie, które nie stosują jeszcze 
systemu ICSMS do udziału w tym ważnym 
projekcie; wzywa państwa członkowskie, 
by  w koordynacji z Komisją, poprawiły 
zakres zastosowania, niezawodność i 
adekwatność bazy danych o urazach 
(IDB), w drodze dobrowolnego zgłaszania 
przez grupę szpitali z państw 
członkowskich wypadków związanych z 
konkretnymi produktami;

Or. de

Poprawka 34
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do utworzenia 7. wzywa Komisję do utworzenia 
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publicznej informacyjnej bazy danych 
dotyczącej bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, obejmującej platformę 
przeznaczoną do składania skarg, która 
zwiększy transgraniczną świadomość 
istnienia niebezpiecznych produktów na 
rynku wewnętrznym; wzywa do 
utworzenia statystycznego systemu 
wypadków, z którego publikowane byłyby 
obowiązkowe sprawozdania roczne i który 
byłby koordynowany i finansowany przez 
Komisję Europejską oraz w którym
państwa członkowskie musiałyby zgłaszać 
produkty, które spowodowały wypadki na 
ich terytorium;

publicznej informacyjnej bazy danych 
dotyczącej bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, obejmującej platformę 
przeznaczoną do składania skarg, która 
zwiększy transgraniczną świadomość 
istnienia niebezpiecznych produktów na 
rynku wewnętrznym; wzywa do 
utworzenia statystycznego systemu 
wypadków, z którego publikowane byłyby 
obowiązkowe sprawozdania roczne; 
uważa, że ta baza danych mogłaby 
stanowić zalążek bazy danych urazów; 
uważa, że baza danych potrzebuje 
podstawy prawnej, a korzystanie z niej 
powinno być obowiązkowe dla państw 
członkowskich, koordynowane i 
finansowane przez Komisję Europejską, a 
państwa członkowskie musiałyby w niej 
zgłaszać produkty, które spowodowały 
wypadki na ich terytorium;

Or. en

Poprawka 35
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7 a. wzywa Komisję do pogłębienia 
międzynarodowej współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa produktów, co pozwoli na 
wymianę najlepszych sposobów 
postępowania oraz na wspólne ukrócenie 
wytwarzania w krajach trzecich 
produktów niebezpiecznych 
przeznaczonych na europejski rynek 
wewnętrzny;

Or. de
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Poprawka 36
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. popiera przegląd dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i
wzywa do dostosowania definicji 
zawartych w tej dyrektywie do 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku, 
jeśli chodzi o definicje i obowiązki 
podmiotów gospodarczych;

8. popiera jednoczesną zmianę dyrektywy 
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów i NRP w celu połączenia ich w 
jedno rozporządzenie w sprawie nadzoru 
rynku dla wszystkich produktów 
opierającego się na rozporządzeniu 
765/2008; uważa, że taka zmiana powinna 
zostać przeprowadzona z myślą o 
osiągnięciu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa produktów i nadzoru 
rynku;
uważa, że posiadanie jednego 
rozporządzenia jest jedyną metodą
posiadania jednolitego systemu 
obejmującego wszystkie produkty; wzywa 
Komisję do objęcia zmianami 
postanowień dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów, 
które są lepiej opracowane niż te w NRP, 
jak na przykład wymóg dostarczania 
informacji konsumentom lub prowadzenia 
rejestru skarg;

Or. en

Poprawka 37
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. popiera przegląd dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
wzywa do dostosowania definicji 
zawartych w tej dyrektywie do 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku, 
jeśli chodzi o definicje i obowiązki 

8. popiera przegląd dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
wzywa do dostosowania definicji 
zawartych w tej dyrektywie do 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku, 
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podmiotów gospodarczych; jeśli chodzi o definicje;

Or. de

Poprawka 38
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. popiera przegląd dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
wzywa do dostosowania definicji 
zawartych w tej dyrektywie do 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku, 
jeśli chodzi o definicje i obowiązki 
podmiotów gospodarczych;

8. popiera przegląd dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
wzywa do dostosowania definicji 
zawartych w tej dyrektywie do 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku, 
jeśli chodzi o definicje i obowiązki 
podmiotów gospodarczych, zgodnie z 
decyzją 768/2008;

Or. en

Poprawka 39
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do uzgodnienia wymogów 
dotyczących możliwości identyfikacji 
produktów, zawartych w dyrektywie w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów i NRP, tak aby zapewnić 
spójny system identyfikowania produktów;

skreślony

Or. de

Poprawka 40
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do uzgodnienia wymogów 
dotyczących możliwości identyfikacji 
produktów, zawartych w dyrektywie w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów i NRP, tak aby zapewnić spójny 
system identyfikowania produktów;

9. wzywa do uzgodnienia wymogów 
dotyczących możliwości identyfikacji 
produktów, zawartych w dyrektywie w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów i NRP, tak aby zapewnić spójny 
system identyfikowania produktów,
unikając tworzenia nowych środków 
biurokratycznych;

Or. en

Poprawka 41
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie wprowadzenia w
państwach członkowskich jednolitych 
definicji i ocen produktów stanowiących 
poważne zagrożenie w celu ujednolicenia 
poziomu bezpieczeństwa na terytorium 
całej Unii oraz systemu identyfikacji 
produktów;

10. podkreśla znaczenie wprowadzenia w 
państwach członkowskich jednolitych 
definicji i ocen produktów stanowiących 
poważne zagrożenie w celu ujednolicenia 
poziomu bezpieczeństwa na terytorium 
całej Unii;

Or. de

Poprawka 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. utrzymuje, że w ramach obecnego 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów oraz w 
sektorowych przepisach dotyczących 
produktów zharmonizowanych należy 
uwzględnić wspólną definicję „produktu 

skreślony
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atrakcyjnego dla dzieci”; z zadowoleniem 
przyjmuje prace grupy roboczej ad hoc na 
temat urządzeń atrakcyjnych dla dzieci; 
apeluje o większą przejrzystość całego 
procesu i chciałby uzyskać więcej 
informacji o dotychczasowych postępach;

Or. en

Poprawka 43
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. utrzymuje, że w ramach obecnego 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów oraz w 
sektorowych przepisach dotyczących 
produktów zharmonizowanych należy 
uwzględnić wspólną definicję „produktu 
atrakcyjnego dla dzieci”; z zadowoleniem 
przyjmuje prace grupy roboczej ad hoc na 
temat urządzeń atrakcyjnych dla dzieci; 
apeluje o większą przejrzystość całego 
procesu i chciałby uzyskać więcej 
informacji o dotychczasowych postępach;

12. utrzymuje, że wspólna definicja 
„produktu atrakcyjnego dla dzieci” jest 
niezbędna do uzyskania pełniejszej 
ochrony tej najbardziej podatnej za 
zagrożenia grupy konsumentów, w 
związku z czym należy ją uwzględnić w 
ramach obecnego przeglądu dyrektywy w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów oraz w sektorowych przepisach 
dotyczących produktów 
zharmonizowanych; z zadowoleniem 
przyjmuje prace grupy roboczej ad hoc na 
temat urządzeń atrakcyjnych dla dzieci; 
apeluje o większą przejrzystość całego 
procesu i chciałby uzyskać więcej 
informacji o dotychczasowych postępach;

Or. el

Poprawka 44
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. utrzymuje, że w ramach obecnego 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 

12. wzywa Komisję do przeanalizowania,
w jakim stopniu należy uwzględnić 
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bezpieczeństwa produktów oraz w 
sektorowych przepisach dotyczących 
produktów zharmonizowanych należy 
uwzględnić wspólną definicję „produktu 
atrakcyjnego dla dzieci”; z zadowoleniem 
przyjmuje prace grupy roboczej ad hoc na 
temat urządzeń atrakcyjnych dla dzieci;
apeluje o większą przejrzystość całego 
procesu i chciałby uzyskać więcej 
informacji o dotychczasowych postępach;

wspólną definicję „produktu atrakcyjnego 
dla dzieci” w ramach obecnego przeglądu 
dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, by pomóc 
producentom we własnych ocenach 
ryzyka ; podkreśla, że taka definicja nie 
powinna stanowić podstawy do wycofania 
produktu z obrotu rynkowego; z 
zadowoleniem przyjmuje prace grupy 
roboczej ad hoc na temat urządzeń 
atrakcyjnych dla dzieci; apeluje o większą 
przejrzystość całego procesu i chciałby 
uzyskać więcej informacji o 
dotychczasowych postępach;

Or. de

Poprawka 45
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. utrzymuje, że w ramach obecnego 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów oraz w 
sektorowych przepisach dotyczących 
produktów zharmonizowanych należy 
uwzględnić wspólną definicję „produktu 
atrakcyjnego dla dzieci”; z zadowoleniem 
przyjmuje prace grupy roboczej ad hoc na 
temat urządzeń atrakcyjnych dla dzieci;
apeluje o większą przejrzystość całego 
procesu i chciałby uzyskać więcej 
informacji o dotychczasowych postępach;

12. utrzymuje, że w ramach obecnego 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów oraz w 
sektorowych przepisach dotyczących 
produktów zharmonizowanych należy 
uwzględnić wspólne podejście do nadzoru 
rynku w zakresie „produktów 
atrakcyjnych dla dzieci”; z zadowoleniem 
przyjmuje działalność PROSAFE w 
ramach „Wspólnych działań w zakresie 
wzorów atrakcyjnych dla dzieci” 
dotyczących produktów elektronicznych;
wzywa Komisję do kontynuowania tych 
prac i poszerzenia zakresu w celu objęcia 
nim także produktów innych niż 
elektroniczne; zwraca się o większą 
przejrzystość całego procesu i chciałby 
uzyskać więcej informacji o 
dotychczasowych postępach;

Or. en
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Poprawka 46
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do uproszczenia europejskiego 
prawodawstwa dotyczącego 
bezpieczeństwa produktów i zachęca do 
uwzględnienia w zmienionym wniosku 
przepisów dotyczących produktów 
przypominających żywność;

14. wzywa do uproszczenia europejskiego 
prawodawstwa dotyczącego 
bezpieczeństwa produktów, zwłaszcza z 
punktu widzenia celów Komisji 
Europejskiej: „lepsze stanowienie prawa” 
i „najpierw myśl na małą skalę” (który 
sformułowano w komunikacie pt. „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku”), i 
zachęca do uwzględnienia w zmienionym 
wniosku przepisów dotyczących 
produktów przypominających żywność;

Or. fr

Poprawka 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
obowiązku wytwórców w zakresie 
prowadzenia analizy ryzyka w fazie 
projektowania; apeluje o to, by w razie 
identyfikacji ryzyka zostało ono wskazane 
w dokumentacji dotyczącej produktu w 
chwili wprowadzania go do obrotu;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
obowiązku wytwórców w zakresie 
prowadzenia analizy ryzyka w fazie 
projektowania; apeluje o to, by w razie 
identyfikacji ryzyka zostało ono wskazane 
w dokumentacji i udostępnione władzom 
publicznym;

Or. en

Poprawka 48
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16 
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
obowiązku wytwórców w zakresie 
prowadzenia analizy ryzyka w fazie 
projektowania; apeluje o to, by w razie 
identyfikacji ryzyka zostało ono wskazane 
w dokumentacji dotyczącej produktu w 
chwili wprowadzania go do obrotu;

16. wzywa Komisję do uwzględnienia 
obowiązku wytwórców w zakresie 
prowadzenia odpowiedniej w odniesieniu 
do danego produktu analizy ryzyka w 
fazie projektowania; apeluje o to, by w 
razie identyfikacji ryzyka zostało ono 
wskazane w dokumentacji oraz by 
udostępniać takie informacje na wniosek 
odpowiednich organów;

Or. de

Poprawka 49
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zaniepokojony tymczasowym 
charakterem środków nadzwyczajnych, 
ponieważ powoduje to niepewność 
prawną; podkreśla konieczność bardziej 
skutecznych ram regulacyjnych, 
umożliwiających szybkie interwencje i 
niezawodne długoterminowe rozwiązania, 
bez konieczności powierzania zadania 
podejmowania decyzji politycznym 
organom normalizacyjnym; dyrektywa w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów powinna umożliwiać 
nieograniczone ustanawianie zasad 
dotyczących danego produktu, zarówno 
pod względem ich treści, jak i okresu 
obowiązywania;

17. podkreśla konieczność bardziej 
skutecznych ram regulacyjnych, 
umożliwiających szybkie interwencje i 
niezawodne długoterminowe rozwiązania, 
bez konieczności powierzania zadania 
podejmowania decyzji politycznym 
organom normalizacyjnym czy Komisji; 
dyrektywa w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów powinna 
umożliwiać nieograniczone ustanawianie 
zasad dotyczących danego produktu, 
zarówno pod względem ich treści, jak i 
okresu obowiązywania;

Or. de
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Poprawka 50
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zaniepokojony tymczasowym 
charakterem środków nadzwyczajnych, 
ponieważ powoduje to niepewność 
prawną; podkreśla konieczność bardziej 
skutecznych ram regulacyjnych, 
umożliwiających szybkie interwencje i 
niezawodne długoterminowe rozwiązania, 
bez konieczności powierzania zadania 
podejmowania decyzji politycznym
organom normalizacyjnym; dyrektywa w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów powinna umożliwiać 
nieograniczone ustanawianie zasad 
dotyczących danego produktu, zarówno 
pod względem ich treści, jak i okresu 
obowiązywania;

17. podkreśla konieczność bardziej 
skutecznych ram regulacyjnych, 
umożliwiających szybkie interwencje i 
niezawodne długoterminowe rozwiązania, 
bez konieczności powierzania zadania 
podejmowania decyzji politycznych
organom normalizacyjnym lub Komisji bez 
określenia jasnego zestawu 
najważniejszych wymogów 
programowych, tak jak ma to miejsce w 
przypadku zharmonizowanego 
ustawodawstwa;

Or. en

Poprawka 51
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że produkty stanowiące 
poważne zagrożenie muszą być trwale i jak 
najszybciej wycofane z rynku lub 
odzyskane od konsumentów oraz że trzeba 
zapewnić możliwości ich identyfikacji na 
przestrzeni całego łańcucha dostaw;

18. podkreśla, że produkty stanowiące 
poważne zagrożenie muszą być trwale i jak 
najszybciej wycofane z rynku lub 
odzyskane od konsumentów oraz że trzeba 
zapewnić możliwości ich identyfikacji na 
przestrzeni całego łańcucha dostaw, co 
wymaga zapewnienia wystarczających 
środków dla władz sprawujących nadzór 
nad rynkiem;

Or. en
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Poprawka 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 19 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega na skuteczne wykonywanie 
funkcjonujących już procedur 
identyfikacji; zachęca Komisję do 
dokonania ocen wykorzystania nowych 
technologii, np. identyfikacji radiowej
(ang. radio frequency identification, 
RFID), etykiet opartych na technologiach, 
opakowań z nadrukiem wykorzystującym 
nanotechnologię, lecz uważa, że 
stosowanie takich technologii nie powinno 
zagrażać prywatności ani bezpieczeństwu 
konsumentów;

19. nalega na skuteczne wykonywanie 
funkcjonujących już procedur 
identyfikacji; zachęca Komisję do 
dokonania ocen wykorzystania nowych 
technologii, np. identyfikacji radiowej
(ang. radio frequency identification, 
RFID), etykiet opartych na technologiach, 
opakowań z nadrukiem wykorzystującym 
nanotechnologię, lecz uważa, że 
stosowanie takich technologii powinno się 
odbywać z zachowaniem właściwych 
proporcji i nie powinno zagrażać 
prywatności ani bezpieczeństwu 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 53
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega na skuteczne wykonywanie 
funkcjonujących już procedur 
identyfikacji; zachęca Komisję do 
dokonania ocen wykorzystania nowych 
technologii, np. identyfikacji radiowej 
(ang. radio frequency identification, 
RFID), etykiet opartych na technologiach, 
opakowań z nadrukiem wykorzystującym 
nanotechnologię, lecz uważa, że 
stosowanie takich technologii nie powinno 
zagrażać prywatności ani bezpieczeństwu 
konsumentów;

19. nalega na skuteczne wykonywanie 
funkcjonujących już procedur 
identyfikacji; zachęca Komisję do 
dokonania ocen wykorzystania nowych 
technologii, lecz uważa, że stosowanie
nowych technologii nie powinno zagrażać 
prywatności ani bezpieczeństwu 
konsumentów;

Or. en
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Poprawka 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. podkreśla jednak, że nie należy 
narzucać jednego rozwiązania 
technicznego jako oficjalnego 
systemu/metody identyfikacji na rynku 
UE; apeluje zatem o zachowanie ogólnych 
proporcji;

Or. en

Poprawka 55
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla potrzebę poprawy i dalszej 
intensyfikacji wymiany w systemie 
RAPEX informacji o niebezpiecznych 
produktach pochodzących z krajów 
trzecich (Chiny, Indie) oraz potrzebę 
oceny najnowszych badań;

Or. el

Poprawka 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 

21. wzywa Komisję do zwiększenia wiedzy 
na temat systemu RAPEX i unijnych 
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produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji;

systemów wycofywania produktów z rynku 
poza UE oraz do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i
branżowym oraz władzom krajowym 
dostępu do wszystkich odpowiednich 
informacji przy poszanowaniu poufności 
informacji handlowych i zapewnieniu, że 
jedynymi źródłami informacji będą władze 
krajowe;

Or. en

Poprawka 57
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji;

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji i promowania 
tego dostępu za pomocą kampanii 
informacyjnych;

Or. en

Poprawka 58
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji;

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, stowarzyszeniom 
przedsiębiorców, organizacjom 
konsumentów i władzom krajowym 
dostępu do wszystkich odpowiednich 
informacji niepoufnych;
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Or. de

Poprawka 59
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji;

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
producentom, specjalistom w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów, organizacjom 
konsumentów i władzom krajowym 
dostępu do wszystkich odpowiednich 
informacji;

Or. fr

Poprawka 60
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji;

21. wzywa Komisję do umożliwienia 
specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, organizacjom konsumentów i 
władzom krajowym dostępu do wszystkich 
odpowiednich informacji przy zachowaniu 
koniecznej poufności;

Or. en

Poprawka 61
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje nowe 22. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
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wytyczne dotyczące systemu RAPEX, 
które przyczyniają się do polepszenia jego 
funkcjonowania; zachęca Komisję do 
ujednolicenia nowej metody oceny ryzyka 
z metodami stosowanymi w przypadku 
zharmonizowanych produktów 
konsumenckich, aby pomóc władzom 
sprawującym nadzór rynku w ich pracach;

wytyczne dotyczące systemu RAPEX, 
które przyczyniają się do polepszenia jego 
funkcjonowania; zachęca Komisję do 
ujednolicenia nowej metody oceny ryzyka 
z metodami stosowanymi w przypadku 
zharmonizowanych produktów 
konsumenckich, aby pomóc władzom 
sprawującym nadzór rynku w ich pracach, 
a także do zadbania o podawanie wyników 
do publicznej wiadomości;

Or. fr

Poprawka 62
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
wytyczne dotyczące systemu RAPEX, 
które przyczyniają się do polepszenia jego 
funkcjonowania; zachęca Komisję do 
ujednolicenia nowej metody oceny ryzyka 
z metodami stosowanymi w przypadku 
zharmonizowanych produktów
konsumenckich, aby pomóc władzom 
sprawującym nadzór rynku w ich pracach;

22. z zadowoleniem przyjmuje nowe 
wytyczne dotyczące systemu RAPEX, 
które przyczyniają się do polepszenia jego 
funkcjonowania; zachęca Komisję do 
ujednolicenia nowej metody oceny ryzyka 
z metodami stosowanymi w przypadku 
zharmonizowanych produktów, aby pomóc 
władzom sprawującym nadzór rynku w ich 
pracach;

Or. en

Poprawka 63
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

22 a. wzywa Komisję do doprecyzowania 
klasyfikacji produktów jako produktów 
stanowiących poważne zagrożenie dla 
potrzeb zgłoszeń za pośrednictwem 
systemu RAPEX;
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Or. de

Poprawka 64
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest w szczególności zaniepokojony 
tym, że co roku w systemie RAPEX 
następuje więcej zgłoszeń dotyczących 
produktów pochodzenia chińskiego, które 
stanowią ponad połowę zgłoszeń w 
systemie RAPEX, przy czym wydaje się, 
że w 20% przypadków nie jest możliwe 
określenie wytwórców tych produktów; w 
związku z tym wzywa do podjęcia 
większych wysiłków na skalę 
międzynarodową oraz z zadowoleniem 
przyjmuje współpracę UE, Chin i Stanów 
Zjednoczonych w zakresie strategii 
dotyczących możliwości identyfikowania 
produktów; z zadowoleniem przyjmuje 
wszelkie wsparcie, szkolenia i seminaria 
organizowane przez UE i władze chińskie 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
produktów;

23. jest w szczególności zaniepokojony 
tym, że co roku w systemie RAPEX 
następuje więcej zgłoszeń dotyczących 
produktów pochodzenia chińskiego, które 
stanowią ponad połowę zgłoszeń w 
systemie RAPEX, przy czym wydaje się, 
że w 20% przypadków nie jest możliwe 
określenie wytwórców tych produktów; w 
związku z tym wzywa do podjęcia 
większych wysiłków na skalę 
międzynarodową oraz z zadowoleniem 
przyjmuje współpracę UE, Chin i Stanów 
Zjednoczonych w zakresie strategii 
dotyczących możliwości identyfikowania 
produktów; z zadowoleniem przyjmuje 
wszelkie wsparcie, szkolenia i seminaria 
organizowane przez UE i władze chińskie 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
produktów; podkreśla, że potrzebne są 
wieloletnie programy w celu sprostania 
tym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 65
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa Komisję i władze państw 
członkowskich do zapewnienia właściwego 
szkolenia urzędników, tak aby umożliwić 
wykrywanie produktów stwarzających 

26. wzywa Komisję i władze państw 
członkowskich do zapewnienia właściwego 
szkolenia urzędników, tak aby umożliwić 
wykrywanie produktów stwarzających 
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zagrożenie; wzywa do lepszej współpracy 
między organami celnymi a władzami 
sprawującymi nadzór rynku przed 
dopuszczeniem produktów do obrotu;

zagrożenie; wzywa do lepszej współpracy 
między organami celnymi a władzami 
sprawującymi nadzór rynku przed 
dopuszczeniem produktów do obrotu, gdzie 
również należałoby utworzyć wieloletni 
program;

Or. en

Poprawka 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26 a. wzywa Komisję i właściwe władze 
krajowe do dalszego prowadzenia 
kampanii społecznych skierowanych do 
konsumentów w celu informowania ich o 
ryzyku zakupienia podrabianych 
produktów przez Internet;

Or. en

Poprawka 67
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że władze sprawujące 
nadzór rynku muszą w pełni uczestniczyć 
w procesie opracowywania norm, 
ponieważ jest to odpowiedni sposób 
zapewnienia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa konsumentów dzięki 
dobrowolnemu stosowaniu norm;

skreślony

Or. el
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Poprawka 68
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że władze sprawujące 
nadzór rynku muszą w pełni uczestniczyć 
w procesie opracowywania norm, 
ponieważ jest to odpowiedni sposób 
zapewnienia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa konsumentów dzięki 
dobrowolnemu stosowaniu norm;

27. podkreśla, że organy sprawujące 
nadzór rynku muszą systematycznie
uczestniczyć w procesie opracowywania 
norm bezpieczeństwa, co pozwoli na 
właściwe wykorzystanie ich wiedzy w 
procesie normalizacyjnym i na 
pogłębienie zrozumienia dla normalizacji, 
a przez to zapewnienie wyższego poziomu 
bezpieczeństwa konsumentów dzięki 
dobrowolnemu stosowaniu norm;

Or. de

Poprawka 69
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla, że władze sprawujące 
nadzór rynku muszą w pełni uczestniczyć 
w procesie opracowywania norm, 
ponieważ jest to odpowiedni sposób 
zapewnienia wyższego poziomu 
bezpieczeństwa konsumentów dzięki 
dobrowolnemu stosowaniu norm;

27. podkreśla, że władze sprawujące 
nadzór rynku muszą w pełni uczestniczyć 
w procesie opracowywania norm, 
ponieważ jest to odpowiedni sposób 
zapewnienia, dzięki dobrowolnemu 
stosowaniu norm, większego 
bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, a 
także pewności prawa dzięki umożliwieniu 
właściwej interpretacji i stosowania 
europejskich norm przez władze państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 70
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do ulepszenia stosowanych 
obecnie procedur ustanawiania norm 
europejskich w taki sposób, aby 
zagwarantować terminową reakcję na 
nowe lub powstające zagrożenia w sposób 
bardziej efektywny; podkreśla jednak, że 
nowe lub zmienione procedury powinny 
również podlegać kontroli Parlamentu; 
podkreśla, że Parlament powinien być 
również uprawniony do kontrolowania 
procedur przyjmowania/stosowania norm 
międzynarodowych, pozaeuropejskich i 
innych;

skreślony

Or. de

Poprawka 71
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do ulepszenia stosowanych 
obecnie procedur ustanawiania norm 
europejskich w taki sposób, aby 
zagwarantować terminową reakcję na 
nowe lub powstające zagrożenia w sposób 
bardziej efektywny; podkreśla jednak, że 
nowe lub zmienione procedury powinny 
również podlegać kontroli Parlamentu;
podkreśla, że Parlament powinien być 
również uprawniony do kontrolowania 
procedur przyjmowania/stosowania norm 
międzynarodowych, pozaeuropejskich i 
innych;

28. wzywa do ulepszenia stosowanych 
obecnie procedur Komisji ustanawiania
upoważnień do opracowywania norm 
europejskich w taki sposób, aby 
zagwarantować terminową reakcję na 
nowe lub powstające zagrożenia w sposób 
bardziej efektywny; podkreśla jednak, że 
nowe lub zmienione procedury powinny 
również podlegać kontroli Parlamentu;
podkreśla, że Parlament powinien być 
również uprawniony do kontrolowania 
procedur przyjmowania/stosowania norm 
międzynarodowych, pozaeuropejskich i 
innych;
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Poprawka 72
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28 a. apeluje do europejskich organizacji 
normalizacyjnych i Komisji o zbadanie 
wszelkich możliwych metod przyspieszenia 
procesu opracowywania norm przy 
jednoczesnym dopilnowaniu 
odpowiedniego udziału wszystkich 
właściwych interesariuszy, takich jak 
wprowadzenie procedury przyspieszonej 
lub danie Komisji możliwości 
opublikowania obowiązujących 
referencyjnych norm europejskich lub 
ISO opracowanych poza systemem 
upoważnień Komisji, jeżeli uznano, że 
takie normy gwarantują wysoki poziom 
ochrony konsumentów lub zapobiegają 
konkretnemu zagrożeniu, w charakterze 
tymczasowego środka do czasu pojawienia 
się trwałego rozwiązania;

Or. en

Poprawka 73
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa do ograniczenia normalizacji do 
zapewnienia technicznych sposobów, za 
pomocą których osiągana lub oceniana jest 
zgodność z decyzją polityczną; kwestie 
polityczne, które mają bezpośredni wpływ 
na ochronę dobra konsumentów, należy 
rozwiązywać na szczeblu politycznym, a 

29. wzywa do ograniczenia normalizacji do 
zapewnienia technicznych sposobów, za 
pomocą których osiągana lub oceniana jest 
zgodność z decyzją polityczną; kwestie 
polityczne, które mają bezpośredni wpływ 
na ochronę dobra
konsumentów/użytkowników, należy 
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nie powierzać je organom 
normalizacyjnym;

rozwiązywać na szczeblu politycznym, a 
nie powierzać je organom 
normalizacyjnym;

Or. en

Poprawka 74
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa do ograniczenia normalizacji 
do zapewnienia technicznych sposobów,
za pomocą których osiągana lub oceniana 
jest zgodność z decyzją polityczną; kwestie 
polityczne, które mają bezpośredni wpływ
na ochronę dobra konsumentów, należy 
rozwiązywać na szczeblu politycznym, a 
nie powierzać je organom 
normalizacyjnym;

29. wzywa do poprawy zlecanych przez 
Komisję zadań związanych z normalizacją 
w celu umożliwienia europejskiej 
organizacji normalizacyjnej opracowania 
europejskich norm spełniających 
techniczne wymogi za pomocą których 
osiągana lub oceniana jest zgodność z 
decyzją polityczną; w związku z tym uważa 
za konieczne większe zaangażowanie i 
współpracę między Komisją Europejską i 
europejskimi organizacjami 
normalizacyjnymi w trakcie 
projektowania; mając na uwadze, że 
organizacje te pracują na zasadzie 
konsensusu uważa za kluczowe dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu, 
aby kwestie polityczne były rozwiązywane
na szczeblu politycznym, a nie powierzane 
Komisji Europejskiej, organom 
normalizacyjnym lub odpowiedzialnym za 
egzekwowania prawa;

Or. en

Poprawka 75
Christel Schaldemose

Projekt rezolucji
Ustęp 30 
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Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa do wprowadzenia procedury 
ochronnej, która umożliwiałaby państwom 
członkowskim zgłoszenie formalnego 
zastrzeżenia do normy (takiej jak 
przewidziana w art. 14 dyrektywy 
2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek); zastosowanie procedury 
ochronnej powinno być możliwe nawet
przed podaniem normy w Dz.U. UE;

30. wzywa do wprowadzenia procedury 
ochronnej, takiej jak znajdująca się w 
decyzji 768/2008, do ustawodawstwa 
dotyczącego harmonizacji. Umożliwi to
zgłoszenie formalnego zastrzeżenia do 
normy; zastosowanie procedury ochronnej 
powinno być możliwe nawet przed 
podaniem normy w Dz.U. UE;

Or. en

Poprawka 76
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa do wprowadzenia procedury 
ochronnej, która umożliwiałaby państwom 
członkowskim zgłoszenie formalnego 
zastrzeżenia do normy (takiej jak 
przewidziana w art. 14 dyrektywy 
2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek); zastosowanie procedury 
ochronnej powinno być możliwe nawet 
przed podaniem normy w Dz.U. UE;

30. wzywa do wprowadzenia procedury 
ochronnej, która umożliwiałaby państwom 
członkowskim zgłoszenie formalnego 
zastrzeżenia do normy (takiej jak 
przewidziana w art. 14 dyrektywy 
2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek); podkreśla jednak, że ta 
procedura powinna zostać wprowadzona, 
tylko jeśli Komisja otrzyma dowody 
większego udziału władz sprawujących 
nadzór rynku w systemie normalizacji; 
uważa poza tym, że zastosowanie 
procedury ochronnej nie powinno być
stosowane przez państwa członkowskich 
do forsowania ich zdania na temat 
systemu normalizacji;

Or. en
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Poprawka 77
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję do jak najszybszego
podjęcia dalszych działań, aby wzmocnić 
proces wprowadzania niezbędnych zmian, 
które będą miały istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa konsumentów;

31. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań zgodnie z nowymi ramami 
ustawodawczymi, aby wzmocnić proces 
wprowadzania niezbędnych zmian;

Or. en


