
AM\904682PL.doc PE491.169v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/0350(COD)

7.6.2012

POPRAWKI
35 - 50

Projekt sprawozdania
Zuzana Roithová
(PE488.061v01-00)

Harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2011)0768 – C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))



PE491.169v01-00 2/11 AM\904682PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\904682PL.doc 3/11 PE491.169v01-00

PL

Poprawka 35
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wprowadzając prosty zbiornik 
ciśnieniowy do obrotu, każdy importer 
powinien umieścić na nim swoją nazwę i 
adres kontaktowy.

(10) Wprowadzając prosty zbiornik 
ciśnieniowy do obrotu, każdy importer 
powinien umieścić na nim swoją nazwę i 
adres kontaktowy lub, we właściwych 
przypadkach, także adres internetowy.

Or. en

Poprawka 36
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Należy ustanowić przepisy 
przejściowe umożliwiające udostępnienie 
na rynku i oddanie do użytku prostych 
zbiorników ciśnieniowych, które zostały 
już wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2009/105/WE.

(34) Należy zapewnić producentom i 
importerom rozsądny, lecz ograniczony 
czas na skorzystanie z wszelkich praw 
wynikających z przepisów krajowych 
obowiązujących przed wejściem w życie 
krajowych przepisów transponujących
niniejszą dyrektywę, np. na sprzedanie 
zapasów wyprodukowanych towarów.
Należy ustanowić przepisy przejściowe 
umożliwiające udostępnienie na rynku i 
oddanie do użytku prostych zbiorników 
ciśnieniowych, które zostały już 
wprowadzone do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2009/105/WE.

Or. en

Poprawka 37
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy. W 
adresie musi zostać wskazany jeden punkt, 
w którym można skontaktować się z 
producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy lub, we 
właściwych przypadkach, także adres 
internetowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

Or. en

Poprawka 38
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy. W 
adresie musi zostać wskazany jeden punkt, 
w którym można skontaktować się z 
producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy, adres swojej strony 
internetowej  w języku zrozumiałym dla 
końcowych odbiorców i organów nadzoru 
rynkowego, a także adres kontaktowy. W 
adresie musi zostać wskazany jeden punkt, 
w którym można skontaktować się z 
producentem.

Or. en

Poprawka 39
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zbiornika, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zbiornika, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy lub, we właściwych 
przypadkach, także adres internetowy.

Or. en

Poprawka 40
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zbiornika, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
zbiorniku, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do zbiornika, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, adres 
swojej strony internetowej w języku 
zrozumiałym dla końcowych odbiorców i
organów nadzoru rynkowego, a także
adres kontaktowy.

Or. en

Poprawka 41
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE posiada 2. Deklaracja zgodności UE posiada 
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wzorcowy układ określony w załączniku 
III decyzji nr 768/2008/WE, zawiera 
elementy określone w odpowiednich 
modułach opisanych w załączniku II 
niniejszej dyrektywy oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Musi ona 
zostać przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym zbiornik wprowadza się do obrotu 
lub udostępnia.

wzorcowy układ określony w załączniku 
III decyzji nr 768/2008/WE, zawiera 
elementy określone w odpowiednich 
modułach opisanych w załączniku II 
niniejszej dyrektywy oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Może ona 
na wniosek zostać przetłumaczona na 
język lub języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym zbiornik 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia.

Or. en

Poprawka 42
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz monitorowanie,
o których mowa w ust. 1, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nimi.

2. Ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez 
krajową jednostkę akredytującą 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 43
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostkę należącą do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub zrzeszenia 
zawodowego reprezentującego 
przedsiębiorstwa zaangażowane w 
projektowanie, produkcję, dostarczanie, 
montowanie, wykorzystywanie lub 
konserwację zbiorników, które ocenia, 
można uważać za taką jednostkę, pod 
warunkiem że wykazana została jej 
niezależność i brak konfliktu interesów.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami zbiorników, którą 
oceniają, ani upoważnionymi 
przedstawicielami wymienionych stron.
Nie wyklucza to wykorzystywania 
ocenionych zbiorników, które są niezbędne 
do prowadzenia działalności jednostki 
oceniającej zgodność, lub 
wykorzystywania takich zbiorników do 

4. Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami czy 
konserwatorami zbiorników ani 
upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
wykorzystywania ocenionych zbiorników, 
które są niezbędne do prowadzenia 
działalności jednostki oceniającej 
zgodność, lub wykorzystywania takich 
zbiorników do celów osobistych.
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celów osobistych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 45
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie angażują się oni bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
tych produktów ani nie mogą 
reprezentować stron zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z działalnością w zakresie 
oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Nie angażują się oni bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
produktów objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, ani nie mogą reprezentować 
stron zaangażowanych w taką działalność. 
Nie angażują się w działalność, która może 
zagrozić niezależności ich osądów i 
wiarygodności w związku z działalnością 
w zakresie oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 
organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 21.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 47
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 
określony w art. 24 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
niezbędne dokumenty potwierdzające 
kompetencje jednostki oceniającej 
zgodność oraz wprowadzone ustalenia 
gwarantujące, że jednostka ta będzie 
systematycznie monitorowana i będzie 
nadal spełniać wymagania określone w 
art. 21.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 48
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji w przypadku 
korzystania z certyfikatu akredytacji, a w 
terminie dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 49
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 

7. W przypadku gdy w terminie trzech
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4, ani żadne państwo 
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członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
przyjętego przez dane państwo 
członkowskie, środek ten uznaje się za 
uzasadniony.

członkowskie, ani Komisja nie zgłosiły 
sprzeciwu wobec środka tymczasowego 
przyjętego przez dane państwo 
członkowskie, środek ten uznaje się za 
uzasadniony.

Or. en

Poprawka 50
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia [insert date –
2 years after adoption] r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania artykułów 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 oraz 
załącznika II. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia [insert date –
3 years after adoption] r. przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania artykułów 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 oraz 
załącznika II. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. en


