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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania 
na rynku  i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
(wersja przekształcona)
(COM(2011)0771 – C7-0423/2011 – 2011/0349(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0771),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0423/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
28 marca 2012 r.1,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych2,

– uwzględniając pismo z dnia … skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera 
żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w 
odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi 
poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wyroby pirotechniczne wymagają 
odpowiednich środków celem zapewnienia 
ochrony konsumentów i bezpieczeństwa 
publicznego. Wyroby pirotechniczne 
wchodzą w zakres dyrektywy 2007/23/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do 
obrotu wyrobów pirotechnicznych. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć 
zatem zastosowania do wyrobów 
pirotechnicznych.

(6) Wyroby pirotechniczne wymagają 
odpowiednich środków celem zapewnienia 
ochrony użytkowników końcowych i 
bezpieczeństwa publicznego. Wyroby 
pirotechniczne wchodzą w zakres 
dyrektywy 2007/23/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 
r. w sprawie wprowadzania do obrotu 
wyrobów pirotechnicznych. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna mieć zatem 
zastosowania do wyrobów 
pirotechnicznych.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Podmioty gospodarcze powinny 
dopilnować, by wszystkie wymagane 
odpowiednie informacje były dostępne 
również w przypadku sprzedaży 
wysyłkowej, tak by umożliwić kontrole 
przez organy nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Jeżeli wystawienie jednej deklaracji 
zgodności UE mogłoby spowodować 
szczególne problemy z uwagi na złożoność 
lub zakres tej jednej deklaracji zgodności 
UE, powinna istnieć możliwość 
zastąpienia tej jednej deklaracji UE 
oddzielnymi deklaracjami zgodności UE 
odpowiednimi dla danego sprzętu.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) materiałów wybuchowych oraz
amunicji, przeznaczonych do 
wykorzystania zgodnie z prawem 
krajowym przez siły zbrojne lub policję;

a) materiałów wybuchowych, w tym
amunicji, przeznaczonych do 
wykorzystania zgodnie z prawem 
krajowym przez siły zbrojne lub policję;

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) amunicji, z wyjątkiem postanowień 
przewidzianych w art. 12 – 14.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „amunicja” oznacza pociski i 
materiały miotające, w tym ślepą 
amunicję, wykorzystywane w broni 
ręcznej, innych rodzajach broni palnej i 
broni artyleryjskiej;

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „zalecenia Narodów Zjednoczonych” 
oznaczają zalecenia ustanowione przez 
Komitet Ekspertów Narodów 
Zjednoczonych ds. Transportu Towarów 
Niebezpiecznych, opublikowane przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych 
(pomarańczowa księga) wraz ze zmianami 
wprowadzonymi do daty przyjęcia 
niniejszej dyrektywy;

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „podmioty gospodarcze” oznaczają 
producentów, upoważnionych 
przedstawicieli, importerów,
dystrybutorów oraz każdą osobę fizyczną 
lub prawną, która zajmuje się 
składowaniem, wykorzystywaniem, 
przemieszczaniem lub wywozem 
materiałów wybuchowych lub handlem 
nimi;

(7) „podmiot gospodarczy” oznacza 
producenta, upoważnionego 
przedstawiciela, importera, dystrybutora
lub każdą osobę fizyczną lub prawną, która 
zajmuje się składowaniem, 
wykorzystywaniem, przemieszczaniem lub 
wywozem materiałów wybuchowych lub 
handlem nimi;
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę zharmonizowaną w rozumieniu 
definicji w art. 2 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr [../..] 
[rozporządzenia w sprawie normalizacji];

(16) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę określoną w art. 2 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr [../..] [w sprawie 
normalizacji europejskiej];

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną, o której mowa w załączniku II, 
oraz przeprowadzają lub zlecają 
przeprowadzenie procedury oceny 
zgodności, o której mowa w art. 19.

1. Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną, o której mowa w załączniku II, 
oraz zlecają przeprowadzenie procedury
oceny zgodności, o której mowa w art. 19.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci zapewniają dołączenie do 
swoich materiałów wybuchowych 
instrukcji obsługi oraz dostarczenie 
informacji na temat bezpieczeństwa w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
użytkowników końcowych, określonym 

6. Producenci zapewniają dołączenie do 
swoich materiałów wybuchowych 
instrukcji obsługi oraz dostarczenie 
informacji na temat bezpieczeństwa w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
użytkowników końcowych, określonym 
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przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

przez zainteresowane państwo 
członkowskie. Takie instrukcje i 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, jak 
również wszelkie oznakowania, są jasne i
zrozumiałe.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
materiały wybuchowe, które zostały 
legalnie wprowadzone do obrotu przed 
dniem [the date set out in the second 
subparagraph of Article 50(1)], mogą być 
udostępniane na rynku przez 
dystrybutorów bez dalszych wymogów 
dotyczących produktu.

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Obowiązki podmiotów gospodarczych w 
odniesieniu do zapasów magazynowych

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
zgodnie z art. 49 miały zastosowanie 
obowiązki podmiotów gospodarczych w 
odniesieniu do zapasów magazynowych.

Or. en
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Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie upewniają się, że 
podmioty gospodarcze posiadają system 
rejestracji materiałów wybuchowych 
umożliwiający w każdym momencie 
identyfikację posiadacza materiałów 
wybuchowych.

Państwa członkowskie upewniają się, że 
podmioty gospodarcze posiadają system 
rejestracji materiałów wybuchowych 
umożliwiający w każdym momencie 
wskazanie posiadacza materiałów 
wybuchowych.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty określone w akapicie 
pierwszym i drugim muszą być 
przechowywane co najmniej przez dziesięć 
lat od końca roku kalendarzowego, w 
którym miała miejsce zarejestrowana 
transakcja, nawet jeżeli podmiot 
gospodarczy zaprzestał działalności 
handlowej. Dokumenty te muszą być 
niezwłocznie udostępniane do wglądu na 
żądanie właściwych organów.

Dokumenty określone w akapicie 
pierwszym i drugim muszą być 
przechowywane co najmniej przez dziesięć 
lat od końca roku kalendarzowego, w 
którym miała miejsce zarejestrowana 
transakcja, nawet jeżeli podmiot 
gospodarczy zaprzestał działalności 
handlowej. Dokumenty te muszą być 
niezwłocznie udostępniane do wglądu na 
żądanie właściwych organów. Podmioty 
gospodarcze nie mają obowiązku 
uaktualniania informacji, o których mowa 
w ust. 1, po zakończeniu dostawy.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

układ określony w załączniku III do 
decyzji nr 768/2008/WE, zawiera elementy 
określone w odpowiednich modułach 
opisanych w załączniku II do niniejszej 
dyrektywy oraz jest systematycznie 
aktualizowana. Musi ona zostać 
przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym materiał wybuchowy wprowadza 
się do obrotu lub udostępnia na rynku. Na 
żądanie organów nadzoru rynku podmiot 
gospodarczy dostarcza kopię deklaracji 
zgodności UE w formie papierowej lub 
drogą elektroniczną.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności UE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
materiału wybuchowego.

4. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności UE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
materiału wybuchowego z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ notyfikujący, który odpowiada za 
opracowanie i stosowanie procedur 
koniecznych do oceny i notyfikowania 
jednostek oceniających zgodność oraz za 
monitorowanie jednostek notyfikowanych, 
w tym za zgodność z art. 29.

1. Państwa członkowskie wyznaczają jeden
organ notyfikujący, który odpowiada za 
opracowanie i stosowanie procedur 
koniecznych do oceny i notyfikowania 
jednostek oceniających zgodność oraz za 
monitorowanie jednostek notyfikowanych, 
w tym za zgodność z art. 29.
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Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie co roku 
dostarczają Komisji szczegółowych 
informacji o działalności swoich organów 
nadzoru rynku oraz o wszelkich planach 
dotyczących nadzoru rynkowego i jego 
zaostrzenia, w tym przeznaczenia 
większych środków, wzmożenia 
skuteczności i budowania potencjału 
niezbędnego dla osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie finansowanie swoim 
organom nadzoru rynku w celu 
zagwarantowania, że ich działalność jest 
spójna i skuteczna w całej Unii.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego podjęły 

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego podjęły 
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działania na podstawie art. 20 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub maja 
wystarczające powody, by sądzić, że dany 
materiał wybuchowy stwarza zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub 
dla bezpieczeństwa publicznego, dokonują 
one oceny obejmującej dany materiał 
wybuchowy pod kątem spełnienia 
wszystkich wymagań określonych w 
niniejszej dyrektywie. Odpowiednie 
podmioty gospodarcze współpracują na 
wszelkie konieczne sposoby z organami 
nadzoru rynku.

działania na podstawie art. 20 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub maja 
wystarczające powody, by sądzić, że dany 
materiał wybuchowy stwarza zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub 
dla bezpieczeństwa publicznego, dokonują 
one oceny obejmującej dany materiał 
wybuchowy pod kątem spełnienia 
wszystkich odpowiednich wymagań 
określonych w niniejszej dyrektywie. 
Odpowiednie podmioty gospodarcze 
współpracują na wszelkie konieczne 
sposoby z organami nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) niespełnienia przez materiał wybuchowy 
wymagań związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem osób lub innymi 
kwestiami ważnymi z punktu widzenia 
ochrony interesów publicznych 
określonych w niniejszej dyrektywie;

a) niespełnienia przez materiał wybuchowy 
wymagań związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem osób lub innymi 
kwestiami ważnymi z punktu widzenia 
ochrony interesów publicznych 
określonych w niniejszej dyrektywie; lub

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają 
niezwłoczne przyjęcie właściwych 
środków ograniczających w odniesieniu do 
danego materiału wybuchowego.

9. Państwa członkowskie dopilnowują 
niezwłocznego przyjęcia właściwych 
środków ograniczających w odniesieniu do 
danego materiału wybuchowego, takich 
jak wycofanie materiału wybuchowego z 
obrotu.
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
materiału wybuchowego wynika z 
niedostatków w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art. 
18 niniejszej dyrektywy, Komisja stosuje 
procedurę przewidzianą w art. 8 (UE) nr 
[../..] [rozporządzenie w sprawie 
normalizacji].

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
materiału wybuchowego wynika z 
niedostatków w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art. 
41 ust. 6 lit. b) niniejszej dyrektywy, 
Komisja stosuje procedurę przewidzianą w 
art. 8 (UE) nr [../..] [rozporządzenie w 
sprawie normalizacji].

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar za naruszenie 
przepisów krajowych przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy oraz 
wprowadzają wszelkie niezbędne środki, 
aby zapewnić ich wykonanie.
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. 

Państwa członkowskie opierają się na 
istniejących mechanizmach w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
systemu regulującego oznakowanie CE 
oraz podejmują odpowiednie działania 
w przypadku jego nieprawidłowego 
stosowania. Państwa członkowskie 
ustanawiają przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie wobec podmiotów 
gospodarczych za naruszenie przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszej dyrektywy oraz wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić 
ich wykonanie. Takie przepisy mogą 
obejmować sankcje karne w przypadku 
poważnych naruszeń.

Or. en
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Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kary przewidziane w ust. 1 muszą być 
skuteczne, proporcjonalne do powagi 
wykroczenia i odstraszające.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia [insert the date 
specified in Article 50(1)] państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach, a następnie niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy.

Najpóźniej do dnia [insert the date 
specified in Article 50(1)] państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
tych przepisach, a następnie niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich zmianach 
mających wpływ na te przepisy. Komisja 
podaje te przepisy do wiadomości 
publicznej, publikując je w internecie.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. Komisja 
podaje te teksty do wiadomości publicznej, 
publikując je w internecie.
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Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część II – punkt 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) prawidłowe ładowanie i działanie 
materiału wybuchowego używanego 
zgodnie z przeznaczeniem;

j) prawidłowe ładowanie i działanie 
materiału wybuchowego używanego 
zgodnie z przeznaczeniem lub zgodnie z 
dającym się racjonalnie przewidzieć 
celem;

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część II – punkt 3.4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) materiały te nie mogą detonować 
podczas ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem;

a) materiały te nie mogą detonować 
podczas ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem lub zgodnie z dającym się 
racjonalnie przewidzieć celem;

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu weryfikacji jakości wewnętrznej 
kontroli materiału wybuchowego jednostka 
notyfikowana wybrana przez producenta 
przeprowadza badania produktów, bądź 
zleca ich przeprowadzanie, w losowych 
odstępach czasu określonych przez taką 
jednostkę, z uwzględnieniem m.in. 

W celu weryfikacji jakości wewnętrznej 
kontroli materiału wybuchowego 
akredytowana jednostka własna lub 
jednostka notyfikowana wybrana przez
producenta przeprowadza badania 
produktów, bądź zleca ich 
przeprowadzanie, w losowych odstępach 
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złożoności technicznej materiałów 
wybuchowych oraz skali produkcji. W celu 
kontroli zgodności materiału 
wybuchowego z typem opisanym w 
certyfikacie badania typu UE oraz 
odpowiednimi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy bada się odpowiednią próbkę 
gotowych produktów, pobraną przez 
jednostkę notyfikowaną na miejscu przed 
wprowadzeniem produktów do obrotu oraz 
przeprowadza się odpowiednie testy 
określone w odnośnych częściach norm 
zharmonizowanych lub specyfikacji 
technicznych bądź testy równoważne. W 
przypadku gdy próbka nie odpowiada 
dopuszczalnemu poziomowi jakości, 
jednostka ta wprowadza odpowiednie 
środki.

czasu określonych przez taką jednostkę, z 
uwzględnieniem m.in. złożoności 
technicznej materiałów wybuchowych oraz 
skali produkcji. W celu kontroli zgodności 
materiału wybuchowego z typem opisanym 
w certyfikacie badania typu UE oraz 
odpowiednimi wymaganiami niniejszej 
dyrektywy bada się odpowiednią próbkę 
gotowych produktów, pobraną przez 
jednostkę notyfikowaną na miejscu przed 
wprowadzeniem produktów do obrotu oraz 
przeprowadza się odpowiednie testy 
określone w odnośnych częściach norm 
zharmonizowanych lub specyfikacji 
technicznych bądź testy równoważne. W 
przypadku gdy próbka nie odpowiada 
dopuszczalnemu poziomowi jakości, 
jednostka ta wprowadza odpowiednie 
środki.

Or. en
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UZASADNIENIE

Kontekst

Niniejsze sprawozdanie wnosi poprawki do wniosku Komisji Europejskiej przekształcającego 
dyrektywę 93/15/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Został on przedstawiony w 
listopadzie 2011 r. w ramach wdrażania nowych ram prawnych (NLF) przyjętych w 2008 r.
jako „pakiet towarowy” obejmujący wzajemnie uzupełniające się akty: decyzję nr 
768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, 
uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG, oraz rozporządzenie (WE) nr 765/2008 ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Niniejszy 
wniosek jest częścią pakietu wniosków w sprawie dostosowania dziewięciu dyrektyw 
„towarowych” do NLF.

Obowiązująca dyrektywa 93/15/EWG określa zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, które 
muszą być spełnione przez materiały wybuchowe przed ich udostępnieniem na rynku UE. 

NLF zostały przyjęte w celu wyeliminowania braków w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym po to, aby móc zakończyć budowanie jednolitego rynku, na którym panuje 
sprawiedliwa konkurencja i znajdują się bezpieczne produkty. Niespójne wdrażanie i 
egzekwowanie w państwach członkowskich obowiązującego ustawodawstwa 
harmonizacyjnego w połączeniu ze złożonymi przepisami czyniły właściwą interpretację i 
stosowanie przepisów zarówno przez podmioty gospodarcze, jak i władze coraz trudniejszym, 
co doprowadziło do powstania nierównych warunków rynkowych oraz do wprowadzania na 
rynek niebezpiecznych produktów. „Pakiet towarowy” stwarza ogólne ramy usprawnienia 
prawodawstwa dotyczącego produktów, aby uczynić je bardziej jednolitym i zrozumiałym tak 
dla podmiotów gospodarczych, jak i dla organów nadzoru rynku.  Jednakże przepisy decyzji 
NLF nie mogą być stosowane bezpośrednio. Jeżeli usprawnienia wprowadzone nowymi 
ramami prawnymi mają być korzystne dla wszystkich sektorów gospodarki, które podlegają 
unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu, konieczne jest włączenie przepisów decyzji 
NLF w ramy obowiązującego prawodawstwa dotyczącego produktów.
Po przyjęciu ram prawnych w NLF w 2008 r. Komisja rozpoczęła proces oceny 
zharmonizowanego prawodawstwa europejskiego dotyczącego produktów.  

Podczas tej oceny zidentyfikowano pewną liczbę dyrektyw, które będą wymagać przeglądu w 
najbliższych 3 – 5 latach albo z powodu klauzul przeglądowych, albo szczególnych racji 
sektorowych (konieczność uściślenia zakresu, konieczność aktualizacji wymogów 
bezpieczeństwa itd.). Znaczna większość obowiązującego prawodawstwa europejskiego 
dotyczącego produktów będzie wymagała przeglądu z tych powodów i będzie 
przeprowadzona indywidualnie zgodnie z programem prac Komisji.

Dziewięć wniosków w pakiecie przedstawionym w listopadzie 2011 r., w tym dyrektywa 
93/15/EWG, nie wchodzi w skład wyżej wspomnianej grupy dyrektyw towarowych, ale 
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zostały one wskazane jako nadające się do dostosowania do NLF z powodu ich wspólnej 
struktury. Wszystkie sektory objęte tymi dyrektywami są bardzo ważnymi sektorami 
przemysłu, poddanymi silnej konkurencji międzynarodowej i ocenia się, że skorzystają one na 
uproszczeniu i stworzeniu równych warunków dla przedsiębiorstw europejskich, co mają na 
celu NLF.  

Zmiany w przepisach przedmiotowej dyrektywy dotyczą: definicji, obowiązków podmiotów 
gospodarczych, domniemania zgodności wynikającego z norm zharmonizowanych, deklaracji 
zgodności, oznakowania CE, jednostek notyfikowanych, procedury klauzuli ochronnej oraz 
procedur oceny zgodności. Zamiar wniosku został ściśle ograniczony do dostosowania do 
horyzontalnych przepisów decyzji 768/2008/WE oraz do nowej terminologii z traktatu 
lizbońskiego, łącznie z nowymi zasadami dotyczącymi procedury komitetowej.

Procedura

Dostosowanie do decyzji NLF wymaga szeregu zasadniczych zmian w przepisach 
przedmiotowej dyrektywy. Zastosowano technikę przekształcenia zgodnie z Porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r.

Na mocy art. 87 Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna rozpatrzyła wniosek 
na podstawie sprawozdań konsultacyjnej grupy roboczej (służby prawne Parlamentu, Rady i 
Komisji) i stwierdziła, że nie zawiera on żadnych istotnych zmian poza tymi, które zostały 
wskazane jako takie we wniosku lub określone w programie prac Komisji. 

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni uważa dostosowanie tych dziewięciu dyrektyw towarowych do NLF za 
ważny krok na drodze do urzeczywistnienia jednolitego rynku UE.

NLF wprowadzają uproszczone otoczenie regulacyjne dla produktów i umożliwiają bardziej 
spójne stosowanie norm technicznych, co pomoże ulepszyć funkcjonowanie jednolitego 
rynku, zapewniając jednakowe traktowanie produktów niezgodnych z wymaganiami i 
podmiotów gospodarczych, a także jednakową ocenę organów notyfikowanych w obrębie 
rynku UE. 

Zdaniem sprawozdawczyni dostosowanie dziewięciu dyrektyw towarowych do NLF 
zwiększy zaufanie zarówno producentów, jak i konsumentów poprzez uściślenie obowiązków 
podmiotów gospodarczych, a także wyposaży organy państw członkowskich w bardziej 
skuteczne narzędzia przeprowadzania kontroli i nadzoru rynku, co doprowadzi do 
zmniejszenia liczby produktów niezgodnych z wymaganiami i niebezpiecznych na rynku. 

Wnioski Komisji w pakiecie dostosowawczym są oparte na szeroko zakrojonych 
konsultacjach z zainteresowanymi stronami, w tym z kilkuset MŚP, i na ich doświadczeniach 
z „pakietem towarowym”, co jest niezwykle docenione przez sprawozdawczynię. 

Popiera ona ogólny zamiar Komisji polegający na ścisłym dostosowaniu dziewięciu dyrektyw 
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towarowych do horyzontalnych przepisów decyzji 768/2008/WE, ale chciałaby jednakże 
zaproponować pewne poprawki do dyrektywy dotyczącej materiałów wybuchowych do 
zastosowań cywilnych w celu dalszego uściślenia i sektorowego dostosowania do 
następujących celów:

1. Dalsze dostosowanie dyrektywy do NLF i zapewnienie pewności prawa

Zdaniem sprawozdawczyni ważne jest dokonanie pewnych zmian w proponowanej 
dyrektywie, aby osiągnąć wyższy stopień spójności z pojęciami używanymi w decyzji 
768/2008/WE i zlikwidować ewentualne niespójności w tekście, które mogłyby w 
przeciwnym razie spowodować brak pewności prawa.

Ważne jest również wyjaśnienie sytuacji prawnej produktów, które zostały wprowadzone na 
rynek legalnie i zgodnie z wymogami obowiązującej dyrektywy, zanim zacznie obowiązywać 
nowa dyrektywa, i które wciąż są w zapasach magazynowych. Należy podkreślić 
nieobowiązywanie wstecz prawodawstwa UE, a także fakt, że produkty te mogą nadal być 
udostępniane na rynku po dacie wejścia w życie nowej dyrektywy.

Ponadto zdaniem sprawozdawczyni Komisja powinna mieć obowiązek publikowania w 
internecie krajowych przepisów przetransponowanej dyrektywy i odnośnych sankcji (zasada 
przejrzystości).

2. Zwiększenie ochrony konsumentów

NLF przyczyniają się do zwiększenia zaufania konsumentów do jednolitego rynku. W 
związku z tym pewna liczba zmian jest także związana z celem obranym przez 
sprawozdawczynię, jakim było wyciągnięcie maksymalnych korzyści z przepisów NLF 
dotyczących ochrony konsumentów. Dlatego pewne poprawki umożliwiłyby objęcie nową 
dyrektywą szerszego wachlarza sytuacji, które wchodzą w zakres wymogów bezpieczeństwa, 
gdzie także przewidywalne wykorzystanie powinno być brane pod uwagę w fazie 
projektowania produktu (patrz art. 16 rozporządzenia 765/2008 dotyczący wymagań 
ogólnych). Ochrona konsumentów zostałaby także pogłębiona przez doprecyzowanie, że 
instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa i etykietowanie muszą być jasne i 
zrozumiałe. 

3. Ograniczenie formalności administracyjnych

NLF powinny przyczynić się do polepszenia swobodnego przepływu towarów w obrębie Unii 
Europejskiej. Jednakże obciążenia biurokratyczne mogą to uniemożliwić. Z tego powodu 
sprawozdawczyni skontrolowała proponowaną dyrektywę pod kątem zmniejszenia 
formalności administracyjnych wszędzie tam, gdzie to możliwe. I tak w sprawozdaniu 
proponuje się modernizację obowiązujących procedur poprzez umożliwienie dostarczenia 
deklaracji zgodności UE nie tylko w formie papierowej, ale także drogą elektroniczną, oraz 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych w odniesieniu do 
identyfikacji poprzedzających podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw.

Jak powiedziano wcześniej, sprawozdawczyni popiera uproszczenie i modernizację procedur 
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określonych w NLF, ale chce jednocześnie podkreślić, że konieczna może się okazać 
elastyczność w odniesieniu do pewnych obowiązków stworzonych przez nowe ramy. 
Przykładowo proponuje się dopuszczenie wyjątku od zasady „jednej deklaracji zgodności” w 
przypadkach, gdy dostarczenie jednego dokumentu stwarza szczególne problemy wynikające 
z jego złożoności lub zakresu. W takiej sytuacji możliwe powinno być dostarczenie 
wszystkich odnośnych deklaracji zgodności oddzielnie.

4. Zapewnienie lepszego nadzoru rynkowego dla naszych produktów

Nawet mając świadomość przygotowywanego przez służby Komisji rozporządzenia w 
sprawie nadzoru rynkowego, sprawozdawczyni skoncentrowała ostatni zestaw poprawek na 
zapewnieniu wyższego poziomu nadzoru rynkowego nad produktami. W tym celu proponuje 
ona zwiększenie nadzoru rynkowego nad sprzedażą wysyłkową poprzez dopilnowanie, aby 
wszystkie wymogi dotyczące informacji były również dostępne w handlu elektronicznym, 
wprowadzenie wymogu corocznego informowania Komisji przez państwa członkowskie o ich 
działaniach związanych z nadzorem rynkowym, a także wezwanie państw członkowskich do 
zapewnienia odpowiedniego finansowania dla ich organów nadzoru rynku. Wreszcie, 
sprawozdawczyni podkreśliła konieczność podejmowania przez państwa członkowskie 
odpowiednich działań w przypadku nieprawidłowego stosowania oznakowania CE.


