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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
i nadzoru rynku
(2010/2085(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów1,

- uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 339/932,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, 
uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG3,

– uwzględniając decyzję Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r. ustanawiającą wytyczne 
dotyczące zarządzania wspólnotowym systemem szybkiej informacji „RAPEX” 
utworzonym na mocy art. 12 oraz procedurą zgłoszeniową ustanowioną na mocy art. 11 
dyrektywy 2001/95/WE (dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów) 
(2010/15/WE)4,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
wdrażania dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, (COM(2008)0905),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów – Podsumowanie przewidywanych działań”, DG ds. Zdrowia
i Konsumentów, 18 maja 2010 r.,

– uwzględniając plan działania „Dostosowanie do nowych ram prawnych (decyzja 
768/2008)”, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, 15 kwietnia 2010 r.,

– uwzględniając plan działania „Przegląd dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów”, DG ds. Zdrowia i Konsumentów, 25 marca 2010 r.,

                                               
1 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

2 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.

3 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82.

4 Dz.U. L 221 z 26.1.2010, s. 1.
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– uwzględniając dokument roboczy Komisji w sprawie zależności między dyrektywą 
2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów a przepisami dotyczącymi 
nadzoru rynku zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008, DG ds. Zdrowia
i Konsumentów, 2 marca 2010 r.,

– uwzględniając dokument roboczy Komisji „Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów – Określenie głównych kwestii”, DG ds. Zdrowia
i Konsumentów, 15 września 2009 r.,

– uwzględniając notatkę informacyjną przygotowaną na zamówienie komisji IMCO
w sprawie nadzoru rynku w państwach członkowskich, opublikowaną w październiku 
2009 r.,

– uwzględniając notatkę informacyjną przygotowaną na zamówienie komisji IMCO
w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru 
rynku, opublikowaną we wrześniu 2010 r.,

– uwzględniając warsztaty na temat przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku, które odbyły się dnia 30 września 2010 r.,

– 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,

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

– uwzględniając szczyt trójstronny UE, Stanów Zjednoczonych i Chin, który odbył się
w dniach 25–26 października 2010 r. w Szanghaju,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, jak również Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A7-0000/2010),

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

B. mając na uwadze, że w lipcu 2008 r. zostały przyjęte nowe ramy prawne (zwane dalej 
NRP), a rozporządzenie (WE) nr 765/2008 w sprawie nadzoru rynku zaczęło 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r.,

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,

D. mając na uwadze, że ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku 
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składają się z trzech warstw aktów prawnych (dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, NRP i dyrektyw sektorowych wprowadzających 
harmonizację), co powoduje niepewność i nieporozumienia na rynku wewnętrznym,

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”,

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,

G. mając na uwadze, że w porównaniu z dyrektywami rozporządzenia przynoszą takie zalety 
jak jasność, przewidywalność i skuteczność, jak stwierdzono również w sprawozdaniu 
Mario Montiego,

Nadzór rynku
Wstęp
1. uważa, że obecne ramy prawne dotyczące nadzoru rynku trzeba skutecznie egzekwować

i dodatkowo skoordynować;
2. proponuje Komisji ustanowienie wspólnych ram europejskich dotyczących nadzoru 

rynku;
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;

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

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;

6. proponuje utworzenie urzędów zajmujących się edukacją w zakresie bezpieczeństwa 
produktów, np. w ramach punktów kontaktowych ds. produktów, które mogłyby ułatwiać 
prowadzenie szkoleń i przekazywanie informacji między sektorami;

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 
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członkowskie musiałyby zgłaszać produkty, które spowodowały wypadki na ich 
terytorium;

Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Uzgodnienie dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i NRP – nowe 
rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku
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;

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;

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;

11. wzywa Komisję do utworzenia jednego systemu nadzoru rynku poprzez zaproponowanie 
np. „rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku” 
obejmującego rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku i zmienioną dyrektywę
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w jednym zaktualizowanym wniosku 
ustawodawczym, który dotyczyłby zarówno produktów zharmonizowanych, jak
i produktów niezharmonizowanych;

Dodatkowe szczególne zmiany w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
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;

13. stwierdza, że problemem jest brak uwzględnienia produktów wykorzystywanych przez 
usługodawców w obecnej dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, tj.
w przypadku, w którym stosuje się ogólne wymogi bezpieczeństwa, jeżeli z produktu 
korzysta konsument na terenie usługodawcy, lecz nie wówczas, gdy ten sam produkt jest 
eksploatowany przez usługodawcę; podkreśla konieczność usunięcia tej luki prawnej;

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

15. aby zapewnić bezpieczeństwo jak najszerszego zakresu konsumentów szczególnie 
podatnych na zagrożenie, apeluje o wprowadzenie odniesienia do „osób 
niepełnosprawnych” (oprócz uwzględnionych już odniesień do „dzieci” i „osób
w podeszłym wieku”);

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;
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Wspólnotowe środki nadzwyczajne
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;

Możliwość identyfikacji
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;

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;

RAPEX
20. przyznaje, że RAPEX jest pożytecznym i efektywnym narzędziem rozpowszechniania 

wśród państw członkowskich informacji na temat środków podejmowanych w związku
z produktami niebezpiecznymi (produktami stanowiącymi poważne zagrożenie), lecz 
narzędzie to można dodatkowo ulepszyć;

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

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;

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;

Sprzedaż przez Internet i organy celne
24. jest zaniepokojony trudnościami, których doświadczają władze sprawujące nadzór rynku, 

gdy podejmują działania wobec produktów niebezpiecznych (produktów stanowiących 
poważne zagrożenie) sprzedawanych przez Internet;
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25. z zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji C2013 w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów, którego wynikiem będą wytyczne dotyczące kontroli celnych w UE, i wzywa 
ją do zapewnienia organom celnym konkretnych narzędzi umożliwiających prowadzenie 
odpowiednich kontroli przywożonych produktów; wzywa do jeszcze ściślejszej 
współpracy między organami ścigania;

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

Normalizacja
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;

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;

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;

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;

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

°
°       °

32. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Dobrze funkcjonujący jednolity rynek oznaczałby również bezpieczne produkty i zaufanie 
konsumentów. W dążeniu do swobodnego obrotu i zapewnienia coraz szerszego asortymentu 
produktów nie powinniśmy zaprzestać koncentracji na bezpieczeństwie konsumentów.

Z ogólnego spojrzenia na dziedzinę bezpieczeństwa produktów wynika, że w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia zaobserwowaliśmy postępy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktów w UE. 
Rządy, jak również przedsiębiorstwa podejmują się zapewnienia większej liczby 
bezpiecznych produktów, a ze względu na prawodawstwo na szczeblu UE istnieje wspólne 
podejście do wymogów dotyczących produktów, co poprawiło ogólne bezpieczeństwo 
produktów na rynku wewnętrznym. 

Pomimo postępów nadal potrzebne są ulepszenia, które należy wprowadzić, chociaż w tej 
dziedzinie mogą istnieć zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów, a czasami nawet skutki 
śmiertelne. 

Co roku dochodzi do wypadków śmiertelnych, np. gdy dzieci używają produktów, które są 
albo zaprojektowane, albo używane w niebezpieczny sposób. Jednym z ostatnich przykładów 
są zasłony, w którym to przypadku dzieci zostały uduszone sznurami służącymi do 
podciągania i zaciągania zasłon. W strukturze obecnego prawodawstwa sprzedaży produktów 
tego rodzaju nie można szybko wstrzymać ani szybko zmienić tych produktów, nawet jeżeli 
wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Aby zmienić 
produkt, konieczna jest norma, a proces przygotowania normy jest zbyt czasochłonny przy 
obecnie istniejącym prawodawstwie. W związku z tym zasłony te są całkowicie legalne
i konsumenci mogą je zakupić w wielu sklepach w Europie.

Sprawozdawczyni chciałaby podkreślić znaczenie przeglądu obecnego prawodawstwa 
europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa produktów, tak aby można było wykrywać 
niebezpieczne produkty i wstrzymać ich sprzedaż. 

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, która reguluje 
ogólne wymogi bezpieczeństwa produktów, została przyjęta prawie 10 lat temu i konieczny 
jest jej przegląd. 

Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest również konieczny, 
aby uzgodnić ją z nowymi ramami prawnymi (NRP) przyjętymi w lipcu 2008 r. i tym samym 
nie dopuścić do umniejszenia celu, którym jest stworzenie spójnego rynku wewnętrznego 
produktów zharmonizowanych i niezharmonizowanych, oraz zapewnić całościową ochronę 
interesów konsumentów.

W obecnym zakresie NRP i dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
częściowo się pokrywają. Potrzebne jest zbadanie sposobów zapewnienia spójności między 
towarami zharmonizowanymi i niezharmonizowanymi, aby zapewnić optymalną ochronę 
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konsumentów, jak również całkowitą przejrzystość dla producentów. Istotne jest zatem, by 
przestały funkcjonować te dwie pokrywające się warstwy rozbieżnych przepisów dotyczących 
nadzoru rynku mających zastosowanie do zharmonizowanych towarów w zależności od tego, 
czy są to produkty konsumenckie czy nie. Ponadto NRP i dyrektywa w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów zawierają przepisy horyzontalne, które mają zastosowanie zgodnie
z zasadą lex specialis oprócz dyrektyw sektorowych wprowadzających harmonizację. 
Odpowiednie ramy prawne są określone zatem przez wszystkie trzy elementy: NRP, 
dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz dyrektywy sektorowe 
wprowadzające harmonizację. Tę złożoną sytuację trzeba poddać przeglądowi i zmienić.

Nadzór rynku jest ściśle związany z bezpieczeństwem produktów, ponieważ jest zasadniczym 
elementem pozwalającym na zapewnienie zgodności produktów z wymogami ustanowionymi
w odpowiednim prawodawstwie wspólnotowym dotyczącym harmonizacji i na 
zagwarantowanie braku zagrożeń stwarzanych przez nie dla wszelkich aspektów interesu 
publicznego. Najwyraźniej nadzór rynku jest trudnym zadaniem dla wielu państwach 
członkowskich, gdyż wydaje się, że nie przeznaczają one zasobów niezbędnych do 
efektywnego nadzoru rynku. Jest to w najwyższym stopniu niepokojąca tendencja, która 
umniejsza wysiłki na rzecz lepszego bezpieczeństwa produktów. 

Kwestie, które sprawozdawczyni uważa za kluczowe

Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i dostosowanie do NRP
Sprawozdawczyni podkreśla konieczność przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów w celu aktualizacji ogólnych przepisów dotyczących wymogów 
bezpieczeństwa produktów oraz uzgodnienia prawodawstwa z NRP. Sprawozdawczyni 
przyznaje, że istnieją różnice prawne między dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów a NRP, a jednocześnie zwraca uwagę, że istnieją obszary, które nie są objęte tymi 
przepisami, oraz obszary, w których prawodawstwo pokrywa się. Wynika z tego konieczność 
takiego dostosowania, by wykluczyć wątpliwości odpowiednich władz sprawujących nadzór 
rynku.

Wzmocnienie nadzoru rynku
Sprawozdawczyni zajmuje się również potrzebą wzmocnienia nadzoru rynku i wzywa do 
większego i lepszego egzekwowania obecnych przepisów. Konieczna jest dodatkowa 
wymiana wiedzy i doświadczenia między państwami członkowskimi, aby w całej UE 
upowszechnić najlepsze praktyki dotyczące nadzoru rynku. Spowoduje to powstanie rynku, 
na którym konsumenci mogliby czuć się bezpiecznie, a przedsiębiorstwa miałyby większą 
jasność co do tego, które przepisy są stosowane w Europie. W związku z tym do państw 
członkowskich zostaje skierowany apel o przeznaczenie wystarczających zasobów na 
sprawowanie niezbędnego nadzoru rynku.

Jeden z głównych pomysłów sprawozdawczyni dotyczy również tego, aby w celu 
ujednolicenia poziomu bezpieczeństwa na przestrzeni Unii i wzmocnienia nadzoru rynku 
wprowadzić np. „rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru 
rynku” obejmujące produkty zharmonizowane i niezharmonizowane w jednym akcie 
ustawodawczym, co miałoby zapewnić bezpieczne produkty na rynku.

Możliwość identyfikacji
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Wśród szczególnych zmian w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
sprawozdawczyni proponuje podjęcie konkretnych działań w zakresie możliwości 
identyfikacji. W razie wykrycia niebezpiecznych produktów w Europie odpowiednie władze 
powinny mieć możliwość wstrzymania sprzedaży produktów i zmuszenia przedsiębiorstw do 
odzyskania ich od konsumentów lub wycofania ich z rynku europejskiego. Wzbudzi to 
większe zaufanie wśród konsumentów, jeśli chodzi o zakup produktów na rynku europejskim. 
Ponadto proponuje się utworzenie informacyjnej bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, umożliwiającej konsumentom i przedsiębiorstwom wymianę 
informacji i doświadczenia w związku z niebezpiecznymi produktami, oraz opracowywanie 
danych statystycznych dotyczących rodzajów produktów, które powodują najwięcej 
wypadków. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje nowe inicjatywy i technologie służące 
identyfikacji produktów. Umożliwi to władzom, przedsiębiorstwom i konsumentom 
identyfikację produktów, które okazały się niebezpieczne po wprowadzeniu na rynek 
europejski. Jednocześnie sprawozdawczyni podkreśla, że możliwości identyfikacji nie mogą 
naruszać prywatności osób fizycznych. W przypadku współpracy dotyczącej możliwości 
identyfikacji sprawozdawczyni proponuje umożliwienie większego dostępu do informacji
w systemie RAPEX specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa, organizacjom konsumentów
i władzom krajowym oraz większą ogólną wymianę informacji w ramach wspomnianej 
powyżej bazy danych.

Należy uwzględnić konsumentów podatnych na zagrożenie
Sprawozdawczyni proponuje również koncentrację na konsumentach najbardziej podatnych 
na zagrożenie na jednolitym rynku, tj. na dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz osoby 
niepełnosprawne. Wspólnota Europejska ponosi szczególną odpowiedzialność wobec tych 
grup, także jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktów. 

Produkty atrakcyjne dla dzieci 
W związku ze wzmocnieniem zarówno wymogów bezpieczeństwa produktów, jak i nadzoru 
rynku sprawozdawczyni chciałaby również położyć nacisk na ochronę dzieci. Produkty dla 
dzieci i produkty atrakcyjne dla dzieci są dwiema głównymi kwestiami, na których 
koncentruje się sprawozdawczyni.

Większa koncentracja na bezpieczeństwie produktów na wczesnych etapach
Aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia niebezpiecznych produktów do obrotu, 
sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie obowiązku wytwórców w zakresie prowadzenia 
analizy ryzyka na etapie projektowania. Zapewni to większą koncentrację na bezpieczeństwie 
produktów na wczesnych etapach rozwoju produktu oraz zapobiegnie wielu tragicznym 
wypadkom, do których dochodzi obecnie. Według sprawozdawczyni zmieniona dyrektywa
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów powinna zmienić sposób działania 
producentów w taki sposób, że zrezygnują oni z reagowania i prowadzenia kontroli szkód po 
wypadku na rzecz wcześniejszej dbałości i świadomości zagrożeń, co będzie korzystne 
zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Sprawozdawczyni proponuje również utworzenie urzędu zajmującego się edukacją w zakresie 
bezpiecznych produktów, powiązanego z punktem kontaktowym ds. produktów w państwach 
członkowskich, na wzór urzędów tworzonych w Stanach Zjednoczonych. Urząd ten miałby 
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ułatwiać szkolenie i edukację wytwórców, władz, konsumentów itd. w zakresie 
bezpieczeństwa produktów. 

Bezpieczeństwo produktów w perspektywie ogólnoświatowej
Aspektem poruszonym w sprawozdaniu jest również globalizacja. W bardziej 
zglobalizowanym świecie, w którym coraz więcej produktów pochodzi z zagranicy –
zwłaszcza z Chin – sprawozdawczyni pozytywnie ocenia współpracę międzynarodową
w kwestiach związanych z bezpieczeństwem produktów. UE i współpracujący z nią partnerzy 
handlowi mogliby skutecznie skoncentrować się na bezpieczeństwie produktów
i możliwościach ich identyfikacji przed ostatecznym wprowadzeniem na rynek europejski.

Handel internetowy
Skoncentrowano się również na produktach sprzedawanych przez Internet. Coraz więcej 
produktów jest sprzedawanych w ten sposób i przemieszczanych przez granice europejskie. 
Aby zwiększyć zaufanie konsumentów i przejrzystość rynku internetowego oraz jego 
dostępność dla przedsiębiorstw, sprawozdawczyni stawia ambitny cel wprowadzenia 
wspólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów sprzedawanych przez Internet. 

Normalizacja – zaangażowanie producentów 
Wreszcie w ramach wymiany najlepszych praktyk władze sprawujące nadzór rynku powinny 
aktywnie uczestniczyć w procesie ustalania norm, ponieważ jest to skuteczny sposób 
zapewnienia możliwości egzekwowania norm, jeżeli odbywa się ono w państwach 
członkowskich.


