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PR_COD_1amCom

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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
1999/5/WE, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2001/95/WE, 2004/108/WE, 2006/42/WE, 
2006/95/WE, 2007/23/WE, 2008/57/WE, 2009/48/WE, 2009/105/WE, 2009/142/WE, 
2011/65/UE, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011, (WE) nr 764/2008 i (WE) nr 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0075),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 33, art. 114 ust. 1 oraz art. 207 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C7–00043/2013),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 
2013 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(A7–0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Działania w zakresie nadzoru rynku 
objęte niniejszym rozporządzeniem nie 
powinny być zorientowane wyłącznie na 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, lecz 
powinny również dotyczyć egzekwowania 
prawodawstwa unijnego, które ma na celu 
ochronę innych interesów publicznych, na 
przykład poprzez uregulowania w zakresie 
dokładności pomiaru, kompatybilności 
elektromagnetycznej i efektywności 
energetycznej.

(2) Działania w zakresie nadzoru rynku 
objęte niniejszym rozporządzeniem nie 
powinny być zorientowane wyłącznie na 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, lecz 
powinny również dotyczyć egzekwowania 
prawodawstwa unijnego, które ma na celu 
ochronę innych interesów publicznych, na 
przykład poprzez uregulowania w zakresie 
dokładności pomiaru, kompatybilności 
elektromagnetycznej, efektywności 
energetycznej i mającego zastosowanie 
prawodawstwa z zakresu ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zobowiązanie organów 
odpowiedzialnych za kontrolę produktów 
wprowadzanych na rynek unijny do 
przeprowadzania kontroli na właściwą 
skalę przyczyni się zatem do zwiększenia 
bezpieczeństwa unijnego rynku produktów.
W celu zwiększenia skuteczności takich 
kontroli należy zacieśnić współpracę i 
zintensyfikować wymianę informacji 
pomiędzy tymi organami a organami
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów stwarzających zagrożenie.

(20) Zobowiązanie organów 
odpowiedzialnych za kontrolę produktów 
wprowadzanych na rynek unijny do 
przeprowadzania kontroli na właściwą 
skalę przyczyni się zatem do zwiększenia 
bezpieczeństwa unijnego rynku produktów.
W celu zwiększenia skuteczności takich 
kontroli na organy te oraz na organy
nadzoru rynku należy nałożyć obowiązek 
współpracy i wymiany informacji w 
odniesieniu do produktów stwarzających 
zagrożenie oraz produktów niezgodnych z 
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przepisami.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Organy nadzoru rynku powinny 
posiadać uprawnienia do zniszczenia 
produktów, uczynienia ich bezużytecznymi 
lub zarządzenia ich zniszczenie przez dany 
podmiot gospodarczy, jeżeli uznają to za 
konieczne i proporcjonalne w celu 
zapewnienia, by wyroby te nie stwarzały 
żadnych dodatkowych zagrożeń.

(21) Organy nadzoru rynku powinny 
posiadać uprawnienia do zniszczenia 
produktów, uczynienia ich bezużytecznymi 
lub zarządzenia ich zniszczenie przez dany 
podmiot gospodarczy, jeżeli uznają to za 
konieczne i proporcjonalne w celu 
zapewnienia, by wyroby te nie stwarzały 
żadnych dodatkowych zagrożeń. Dany 
podmiot gospodarczy powinien pokryć 
wszelkie koszty związane z tymi 
działaniami, w szczególności koszty 
poniesione przez organ nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Biorąc pod uwagę wielkość unijnego 
rynku towarów i to, że nie ma on granic 
wewnętrznych, konieczne jest, aby organy
nadzoru rynku państw członkowskich
chciały i były w stanie skutecznie ze sobą 
współpracować i koordynować wspólne 
wsparcie i działania. W związku z tym 
należy ustanowić mechanizmy wzajemnej 
pomocy.

(25) Biorąc pod uwagę wielkość unijnego 
rynku towarów i to, że nie ma on granic 
wewnętrznych, konieczne jest, aby w 
niniejszym rozporządzeniu ustanowiono 
ramy skutecznej współpracy organów
nadzoru rynku państw członkowskich i 
koordynacji wspólnego wsparcia i działań.
W związku z tym należy ustanowić, 
wdrożyć, zweryfikować i należycie 
sfinansować mechanizmy wzajemnej 
pomocy.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Komisja powinna ściśle 
monitorować jednolite stosowanie 
niniejszego rozporządzenia, a w razie 
potrzeby wydawać państwom 
członkowskim zalecenia, w przypadku gdy 
stwierdzi, że uprawnienia i zasoby 
przekazane przez nie organom nadzoru 
rynku nie są wystarczające, by sprostać 
wymogom niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Urazy i wypadki stanowią duże 
obciążenie społeczne i ekonomiczne dla 
społeczeństwa ogółem oraz dla jednostek. 
Zapobieganie urazom oraz wypadkom 
można usprawnić przede wszystkim dzięki 
poprawie nadzoru nad urazami. Na 
podstawie doświadczeń zdobytych w 
ramach projektu dotyczącego wspólnych 
działań na rzecz monitorowania urazów w 
Europie (JAMIE) należy w trybie pilnym 
ustanowić ogólnoeuropejską bazę danych 
dotyczącą urazów, zważywszy w 
szczególności, że projekt JAMIE dobiega 
końca w 2014 r. Ponadto konieczne jest 
zaangażowanie polityczne, aby 
dopilnować, by wymiana wśród państw 
członkowskich danych dotyczących 
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urazów była priorytetem.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Należy utworzyć Europejskie Forum 
Nadzoru Runku złożone z przedstawicieli 
organów nadzoru rynku. Forum powinno 
zapewniać możliwość zaangażowania
wszystkich zainteresowanych stron, łącznie 
z organizacjami zawodowymi i 
organizacjami konsumentów, aby 
wykorzystać dostępne informacje istotne 
dla nadzoru rynku przy tworzeniu, 
wdrażaniu i uaktualnianiu programów 
nadzoru rynku.

(27) Należy utworzyć Europejskie Forum 
Nadzoru Runku złożone z przedstawicieli 
organów nadzoru rynku. Forum powinno
stanowić płaszczyznę usystematyzowanej 
współpracy między organami państw 
członkowskich oraz powinno zapewniać
ciągłą i stałą możliwość zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron, łącznie 
z organizacjami zawodowymi, 
organizacjami branżowymi i 
organizacjami konsumentów, aby 
wykorzystać dostępne informacje istotne 
dla nadzoru rynku przy tworzeniu, 
wdrażaniu i uaktualnianiu programów 
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Komisja powinna zapewnić wsparcie 
dla współpracy między organami nadzoru 
rynku i uczestniczyć w pracach Forum. W 
rozporządzeniu powinien znaleźć się 
wykaz zadań, jakie mają być realizowane 
przez Forum. Sekretariat wykonawczy 
powinien organizować posiedzenia Forum 
i udzielać pozostałego wsparcia 

(28) Komisja powinna zapewnić wsparcie 
dla współpracy między organami nadzoru 
rynku i uczestniczyć w pracach Forum. W 
rozporządzeniu powinien znaleźć się 
wykaz zadań, jakie mają być realizowane 
przez Forum. Sekretariat wykonawczy 
powinien organizować posiedzenia Forum 
i udzielać pozostałego wsparcia 
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operacyjnego dla realizacji jego zadań. operacyjnego dla realizacji jego zadań. Aby 
zoptymalizować praktyki w dziedzinie 
nadzoru rynku w Unii oraz usprawnić 
nadzór rynku, Komisja powinna rozważyć 
wystąpienie z propozycją – podczas 
następnego przeglądu niniejszego 
rozporządzenia – przekazania Forum 
uprawnień do wydawania wiążących 
zaleceń dotyczących jakości i praktyk w 
zakresie nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Ze względu na konflikt między 
większą liczbą produktów w obrocie na 
rynku wewnętrznym z jednej strony a 
ograniczeniami dotyczącymi zasobów
publicznych, które zmniejszają możliwość 
znaczącego zwiększenia publicznego 
nadzoru rynku na odpowiednią skalę z 
drugiej strony, Komisja powinna zbadać 
uzupełniające nowe i innowacyjne 
rozwiązania rynkowe z myślą o 
efektywniejszym nadzorze rynku na 
większą skalę, takie jak audyt systemów i 
produktów kontroli jakości prowadzony 
przez stronę trzecią. Komisja powinna 
uwzględnić wyniki tych rozważań w 
ogólnym sprawozdaniu z oceny 
sporządzonym zgodnie z art. 33 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające oraz obejmować kary 
administracyjne ujednolicone w całej 
Unii. Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by dochody uzyskiwane z tych 
kar administracyjnych przeznaczane były 
na działania w zakresie nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

W całej UE należy wprowadzić kary odstraszające, w tym wysokie grzywny, dla podmiotów 
gospodarczych umyślnie wprowadzających na rynek wewnętrzny produkty niebezpieczne lub 
niezgodne z przepisami. Państwa członkowskie powinny priorytetowo traktować działania w 
zakresie nadzoru rynku, w związku z czym powinny przeznaczać na te działania wystarczające 
zasoby.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) W celu spotęgowania efektu 
odstraszającego kar Komisja powinna 
podawać je do wiadomości publicznej. 
Ponadto podmioty gospodarcze, w 
przypadku których wielokrotnie 
stwierdzono naruszanie niniejszego 
rozporządzenia, należy zamieścić na 
publicznej ogólnoeuropejskiej czarnej 
liście.
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Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Nadzór rynku powinien być 
przynajmniej częściowo finansowany z 
opłat pobieranych od podmiotów
gospodarczych w przypadku, gdy 
podmioty te zostały zobowiązane przez 
organy nadzoru rynku do podjęcia działań 
naprawczych lub jeżeli organy te są same 
zobowiązane do podjęcia odpowiednich 
działań.

(34) Nadzór rynku powinien być 
przynajmniej częściowo finansowany z 
opłat pobieranych od podmiotów 
gospodarczych w przypadku, gdy 
podmioty te zostały zobowiązane przez 
organy nadzoru rynku do podjęcia działań 
naprawczych lub jeżeli organy te są same 
zobowiązane do podjęcia odpowiednich 
działań. Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by dochody uzyskiwane z 
opłat pobieranych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem przeznaczane były na 
działania w zakresie nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny priorytetowo traktować działania w zakresie nadzoru rynku, 
w związku z czym powinny przeznaczać na te działania wystarczające zasoby.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zapewnić jednolite warunki 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w zakresie jednolitych 
warunków przeprowadzania kontroli w 
odniesieniu do poszczególnych kategorii 
produktów lub sektorów, w tym także skali 
przeprowadzanych kontroli i adekwatności 
pobieranych próbek. Uprawnienia 

(38) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze w zakresie 
jednolitych warunków przeprowadzania 
kontroli w odniesieniu do poszczególnych 
kategorii produktów lub sektorów, w tym 
także skali przeprowadzanych kontroli i 
adekwatności pobieranych próbek. Komisji
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wykonawcze powinny również zostać 
przyznane w odniesieniu do zasad 
przekazywania informacji organom 
nadzoru rynku przez podmioty 
gospodarcze oraz w odniesieniu do 
ustanowienia jednolitych warunków dla 
określania przypadków, w których 
informacje takie nie muszą być 
przekazywane. Uprawnienia wykonawcze
powinny również zostać przyznane w 
odniesieniu do zasad i procedur wymiany 
informacji za pośrednictwem systemu 
RAPEX oraz w odniesieniu do 
przyjmowania na czas określony lub 
nieokreślony ograniczeń obrotu 
produktami stwarzającymi poważne 
zagrożenie, w zależności od przypadku, 
przy określeniu niezbędnych środków 
kontroli, jakie powinny zostać przyjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego wprowadzenia tych 
ograniczeń, o ile inne przepisy unijne nie 
przewidują szczególnej procedury mającej 
na celu likwidację danego zagrożenia.
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

należy również powierzyć uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do zasad 
przekazywania informacji organom 
nadzoru rynku przez podmioty 
gospodarcze oraz w odniesieniu do 
ustanowienia jednolitych warunków dla 
określania przypadków, w których 
informacje takie nie muszą być 
przekazywane. Komisji należy również
powierzyć uprawnienia wykonawcze w 
odniesieniu do zasad i procedur wymiany 
informacji za pośrednictwem systemu 
RAPEX oraz w odniesieniu do 
przyjmowania na czas określony lub 
nieokreślony ograniczeń obrotu 
produktami stwarzającymi poważne 
zagrożenie, w zależności od przypadku, 
przy określeniu niezbędnych środków 
kontroli, jakie powinny zostać przyjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
skutecznego wprowadzenia tych 
ograniczeń, o ile inne przepisy unijne nie 
przewidują szczególnej procedury mającej 
na celu likwidację danego zagrożenia.
Ponadto Komisji należy powierzyć 
uprawnienia wykonawcze w odniesieniu 
do ogólnej unijnej metodologii oceny 
ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, 
do wytycznych dotyczących stosowania tej 
ogólnej metodologii w odniesieniu do 
określonych kategorii produktów. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być zgodne z zasadą ostrożności, tak aby 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzi, ochrony konsumentów i ochrony 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać konkretne odniesienie do zasady ostrożności w celu podkreślenia jej 
kluczowego znaczenia w tym rozporządzeniu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt” oznacza produkt otrzymany w 
procesie produkcji;

1) „produkt”oznacza substancję, preparat 
lub produkt wytworzony w procesie 
produkcji niebędący produktem 
żywnościowym, paszą, produktem 
pochodzenia ludzkiego ani produktem 
uzyskanym z roślin lub zwierząt 
związanym bezpośrednio z ich przyszłą 
reprodukcją;

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie terminu „produkt”.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „upoważniony przedstawiciel” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą 

5) „upoważniony przedstawiciel” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną mającą 
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siedzibę w Unii, posiadającą pisemne 
pełnomocnictwo od producenta do
działania w jego imieniu w odniesieniu do
określonych zadań;

siedzibę w Unii, posiadającą pisemne 
pełnomocnictwo od producenta do
działania w jego imieniu w zakresie
określonych zadań w odniesieniu do 
obowiązków producentów wynikających z 
odpowiedniego prawodawstwa Unii;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 
konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt, który:

a) jest niezgodny z mającym zastosowanie 
prawodawstwem Unii lub
b) ma niekorzystny wpływ na szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochronę konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, jak również na 
innego rodzaju interesy publiczne w 
stopniu, który wykracza poza uznawany za 
racjonalny i dopuszczalny w zwykłych lub 
w innych, dających się racjonalnie 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz w odpowiednich przypadkach, 



PE513.324v01-00 16/45 PR\939909PL.doc

PL

oddania do użytku, instalacji i konserwacji;

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na zakres niniejszego rozporządzenia, w powyższej poprawce wyjaśniono, że 
wymogi wynikające z niniejszego rozporządzenia nie powinny ograniczać się wyłącznie do 
bezpieczeństwa produktu, lecz że należy je rozszerzyć tak, aby objęły wszystkie pozostałe 
obszary techniczne będące przedmiotem działania organów nadzoru.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „produkt stwarzający nowe 
zagrożenie” oznacza produkt, który 
stwarza nowo powstające zagrożenie lub 
znane zagrożenie w nowych lub 
nieznanych warunkach, które może mieć 
znaczący wpływ, lecz nie może być jeszcze 
w pełni zrozumiane ani obliczone.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 
oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki obrotu produktami;

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 
oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki obrotu produktami 
przez określenie wymaganych cech 
produktu, takich jak poziom jakości, 
wydajność, bezpieczeństwo lub wymiary, 
w tym wymogi mające zastosowanie do 
produktu dotyczące nazwy, pod jaką jest 
sprzedawany, terminologii, symboli, 
badań i metod badania, opakowania, 
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oznakowania lub etykietowania oraz 
procedur oceny zgodności;

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie terminu przez określenie, że należy uwzględnić przepisy dotyczące wprowadzenia 
produktów na rynek.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 
udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stwarzające zagrożenie, w tym 
produkty niezgodne z mającym 
zastosowanie prawodawstwem Unii, nie 
były udostępniane na rynku unijnym, a 
jeżeli takie produkty zostały udostępnione 
– aby podjęte zostały skuteczne środki w 
celu wyeliminowania zagrożenia 
stwarzanego przez te produkty i 
zapewnienia ich zgodności z przepisami.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli.

3. Państwa członkowskie corocznie 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontroli na granicach 
zewnętrznych. Informacje zawarte w 
sprawozdaniach obejmują dane 
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Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

statystyczne dotyczące liczby i wyników
przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Komisja udostępnia 
publicznie w formie elektronicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków streszczenie informacji 
zawartych w sprawozdaniach.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zdawać Komisji sprawozdanie z przeprowadzonych działań. 
Ponadto należy podawać do wiadomości publicznej odpowiednie informacje dotyczące 
wyników działalności poszczególnych państw członkowskich. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki monitorowania i oceny działań 
w zakresie nadzoru rynku prowadzonych 
zgodnie z ust. 3 są udostępniane 
publicznie w formie elektronicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Opublikowanie wyników uwzględniono w ust. 3.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organom nadzoru rynku przyznaje się
uprawnienia i powierza zasoby i środki 
niezbędne do prawidłowego wykonywania 

2. Każde państwo członkowskie przyznaje 
organom nadzoru rynku uprawnienia i 
powierza im zasoby i środki niezbędne do 
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ich zadań. prawidłowego wykonywania ich zadań, a 
następnie przekazuje Komisji 
sprawozdanie w tej sprawie. Komisja 
ocenia, czy te uprawnienia i zasoby są 
wystarczające do prawidłowego 
wywiązania się przez dane państwo 
członkowskie z zobowiązań dotyczących 
nadzoru rynku wynikających z niniejszego 
rozporządzenia, a wyniki swoich ocen 
udostępnia publicznie w formie 
elektronicznej oraz, w stosownych 
przypadkach, za pomocą innych środków.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zharmonizowanego stosowania niniejszego rozporządzenia w całej UE 
należy powierzyć Komisji zadanie ścisłego monitorowania jego wdrożenia.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie ustanawia 
odpowiednie mechanizmy mające na celu 
zapewnienie, by organy nadzoru rynku, 
które państwa członkowskie stworzyły lub 
wyznaczyły, wymieniały informacje,
współpracowały i koordynowały swoje 
działania zarówno między sobą, jak i z 
organami odpowiedzialnymi za kontrole 
produktów na zewnętrznych granicach 
Unii.

3. Organy nadzoru rynku wymieniają
informacje, współpracują i koordynują
swoje działania zarówno między sobą, jak i 
z organami odpowiedzialnymi za kontrole 
produktów na zewnętrznych granicach 
Unii.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każde państwo członkowskie 
powiadamia Komisję o swoich organach 
nadzoru rynku i obszarach ich 
kompetencji, podając niezbędne dane 
kontaktowe, a Komisja przekazuje te 
informacje pozostałym państwom 
członkowskim i publikuje wykaz organów 
nadzoru rynku.

4. Każde państwo członkowskie 
powiadamia Komisję o swoich organach 
nadzoru rynku i obszarach ich 
kompetencji, podając niezbędne dane 
kontaktowe. Komisja udostępnia listę 
publicznie w formie elektronicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów w wymaganym zakresie i z 
wymaganą częstotliwością, poprzez 
badanie dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

Organy nadzoru rynku przeprowadzają 
odpowiednie kontrole właściwości 
produktów, niezależnie od kanałów 
dystrybucji i technik sprzedaży,
w wymaganym zakresie i z wymaganą 
częstotliwością, poprzez badanie 
dokumentacji oraz, w stosownych 
przypadkach, poprzez kontrole 
bezpośrednie i laboratoryjne produktów 
w oparciu o odpowiednie próbki. Państwa 
członkowskie prowadzą ewidencję tych 
kontroli w ramach systemu informacyjnego 
i komunikacyjnego do celów nadzoru 
rynku, o którym mowa w art. 21.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, że kontrolom mają również podlegać produkty sprzedawane 
online.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynkowego ostrzegają w 
odpowiednim terminie użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie.

Organy nadzoru rynkowego niezwłocznie
ostrzegają użytkowników na ich terytorium 
przed produktami, które te organy uznały 
za stwarzające zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Organom nadzoru rynku nie należy zezwolić na jakąkolwiek zwłokę w informowaniu 
konsumentów o produktach stwarzających zagrożenie.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organy nadzoru rynku podejmują 
działania z należytym uwzględnieniem 
wagi zagrożenia oraz zasady ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zamieścić konkretne odniesienie do zasady ostrożności.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –

4. Organy nadzoru rynku mogą – w razie 
konieczności i jeżeli jest to uzasadnione w 
celu wykonania swoich obowiązków –
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wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego i pobrać 
niezbędne próbki produktów.

wkroczyć na teren przedsiębiorstwa 
podmiotu gospodarczego, przeprowadzić 
stosowne kontrole dokumentacji, wykonać 
kopie stosownych dokumentów i pobrać 
niezbędne próbki produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie organom nadzoru rynku dodatkowych uprawnień zapewni ich dokładne 
wywiązywanie się z obowiązków.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dają konsumentom i innym 
zainteresowanym stronom możliwość 
składania skarg dotyczących kwestii 
związanych z bezpieczeństwem 
produktów, działaniami w zakresie nadzoru 
rynku i zagrożeniami związanymi z 
produktami i rozpatrują te skargi zależnie 
od przypadku;

a) dają konsumentom i innym 
zainteresowanym stronom możliwość 
składania skarg dotyczących kwestii 
związanych z bezpieczeństwem 
produktów, działaniami w zakresie nadzoru 
rynku i zagrożeniami związanymi z 
produktami i rozpatrują te skargi w 
rozsądnym terminie;

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawdzają, czy przeprowadzone zostały 
działania naprawcze;

b) sprawdzają, czy w terminie 
przeprowadzone zostały działania 
naprawcze;

Or. en
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) śledzą na bieżąco rozwój wiedzy 
naukowej i technicznej w zakresie 
bezpieczeństwa produktów.

c) śledzą na bieżąco rozwój wiedzy 
naukowej i technicznej w zakresie 
bezpieczeństwa produktów oraz zgodność 
produktów z mającym zastosowanie 
prawodawstwem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na zakres niniejszego rozporządzenia, powyższy wymóg nie powinien ograniczać 
się wyłącznie do bezpieczeństwa produktu, lecz należy go rozszerzyć tak, aby obejmował 
wszystkie pozostałe obszary techniczne będące przedmiotem działania organów nadzoru.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
opracowuje programy sektorowe i 
dokonuje co roku przeglądu tych 
programów i, w razie potrzeby, ich 
aktualizacji. Programy te obejmują 
wszystkie sektory, w których organy 
prowadzą działania w zakresie nadzoru 
rynku.

2. Każde państwo członkowskie 
opracowuje programy sektorowe z 
uwzględnieniem wkładu głównych 
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
zawodowych, organizacji branżowych i 
organizacji konsumentów, i dokonuje co 
roku przeglądu tych programów i, w razie 
potrzeby, ich aktualizacji. Programy te 
obejmują wszystkie sektory, w których 
organy prowadzą działania w zakresie 
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje oceny programów 
ogólnych i sektorowych oraz, w 
stosownych przypadkach, przekazuje 
państwom członkowskim zalecenia oparte 
na tej ocenie. Komisja udostępnia 
publicznie w formie elektronicznej oraz, w 
stosownych przypadkach, za pomocą 
innych środków wyniki swoich ocen oraz, 
o ile ma to zastosowanie, zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zharmonizowanego stosowania niniejszego rozporządzenia w całej UE 
należy powierzyć Komisji zadanie ścisłego monitorowania jego wdrożenia oraz, o ile ma to 
zastosowanie, przekazywania zaleceń państwom członkowskim.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na żądanie, podmioty gospodarcze i, w 
stosownych przypadkach, jednostki 
oceniające zgodność, udostępniają 
organom nadzoru rynku wszelkie 
dokumenty i informacje wymagane przez 
te organy do celów przeprowadzenia 
swoich działań, w języku łatwo dla nich 
zrozumiałym.

1. Na uzasadnione żądanie podmioty 
gospodarcze – zgodnie z rolą, jaką 
odgrywają w łańcuchu dostaw, a w 
stosownych przypadkach z 
uwzględnieniem jednostek oceniających
zgodność – udostępniają organom nadzoru 
rynku wszelkie dokumenty i informacje 
wymagane przez te organy do celów 
przeprowadzenia swoich działań, w języku 
łatwo dla nich zrozumiałym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uściślić obowiązki różnych podmiotów gospodarczych zgodnie z rolami, jakie 
odgrywają w łańcuchu dostaw.
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Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Producenci mający siedzibę poza Unią 
wyznaczają upoważnionego 
przedstawiciela mającego siedzibę w Unii 
do celów nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Producenci i importerzy umieszczają 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy oraz adres kontaktowy na 
produkcie albo – jeżeli nie jest to możliwe 
– na opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do produktu. Adres wskazuje 
pojedynczy punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem lub 
importerem.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli, 
o których mowa w art. 6 ust. 1, lub w 
wyniku otrzymania informacji, organy 
nadzoru rynku mają wystarczający powód, 

Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli, 
o których mowa w art. 6 ust. 1, lub w 
wyniku otrzymania informacji, organy 
nadzoru rynku mają wystarczający powód, 
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aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, przeprowadzają ocenę ryzyka 
w odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

aby sądzić, że produkt, który jest 
wprowadzany do obrotu, udostępniany na 
rynku, bądź używany w ramach 
świadczenia usługi, może stwarzać 
zagrożenie, w tym nie jest zgodny z 
mającym zastosowanie prawodawstwem 
Unii, przeprowadzają ocenę ryzyka w 
odniesieniu do tego produktu, biorąc pod 
uwagę względy i kryteria określone w art. 
13.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na zakres niniejszego rozporządzenia, należy uściślić, że powyższy wymóg nie 
ogranicza się wyłącznie do bezpieczeństwa produktu, lecz obejmuje również wszystkie 
pozostałe obszary techniczne będące przedmiotem działania organów nadzoru.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Mogą one 
wymagać od danego podmiotu 
gospodarczego poniesienia kosztów takich 
działań.

Organy nadzoru rynku mogą zniszczyć 
produkty stwarzające poważne zagrożenie 
lub uczynić je bezużytecznymi w inny 
sposób w przypadkach, gdy uznają to za 
niezbędne i proporcjonalne. Koszty takiego 
działania ponosi w całości lub w części 
dany podmiot gospodarczy.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy dostosować praktykę nakładania opłat, tak aby zapewnić jej 
zharmonizowane stosowanie w całej UE. Wprowadzenie obowiązku zamiast środka 
fakultatywnego stanowiłoby jedną z zachęt do działania dla organów nadzoru rynku; można 
ją również uznać za środek odstraszający dla określonych podmiotów gospodarczych.
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed wprowadzeniem środka na mocy 
ust. 1 w odniesieniu do podmiotu 
gospodarczego, który nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych, organy 
nadzoru rynku zapewniają mu co najmniej 
10 dni na przedstawienia swojego 
stanowiska.

3. Przed wprowadzeniem środka na mocy 
ust. 1 w odniesieniu do podmiotu 
gospodarczego, który nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych, organy 
nadzoru rynku zapewniają mu co najmniej 
10 dni kalendarzowych na przedstawienie
swojego stanowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie dla zapewnienia pewności prawa.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1 
lub 4, organy nadzoru rynku mogą 
pobierać od podmiotów gospodarczych 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

8. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1 
lub 4, organy nadzoru rynku pobierają od
określonych podmiotów gospodarczych 
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

Opłaty obliczane są na podstawie 
rzeczywistych kosztów każdego działania 
w zakresie nadzoru rynku i nakłada się je 
na podmioty gospodarcze podlegające 
takim działaniom w zakresie nadzoru 
rynku. Taka opłata nie może przekraczać 
rzeczywistych kosztów zrealizowanego 
działania w zakresie nadzoru rynku i 
może częściowo lub w całości 
odzwierciedlać czas poświęcony przez 
personel organów nadzoru rynku na 
wykonanie kontroli w ramach nadzoru 
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rynku.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy dostosować praktykę nakładania opłat, tak aby zapewnić jej 
zharmonizowane stosowanie w całej UE. Wprowadzenie obowiązku zamiast środka 
fakultatywnego stanowiłoby jedną z zachęt do działania dla organów nadzoru rynku; można 
ją również uznać za środek odstraszający dla określonych podmiotów gospodarczych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu 60 dni od poinformowania 
przez Komisję państw członkowskich, 
zgodnie z art. 20 ust. 4, o środkach 
podjętych na mocy art. 10 ust. 1 lub 4 
przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 
państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec środków, w przypadku 
gdy dotyczą one produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii.
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 
stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

1. W ciągu 60 dni kalendarzowych od 
poinformowania przez Komisję państw 
członkowskich, zgodnie z art. 20 ust. 4, o 
środkach podjętych na mocy art. 10 ust. 1 
lub 4 przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 
państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec środków, w przypadku 
gdy dotyczą one produktu objętego 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii.
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 
stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie dla zapewnienia pewności prawa.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych określić ogólną 
metodologię oceny ryzyka oraz, w 
stosownych przypadkach, wytyczne 
dotyczące stosowania tej ogólnej 
metodologii w odniesieniu do określonych 
kategorii produktów. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 32 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić zharmonizowane stosowanie niniejszego rozporządzenia, należy upoważnić 
Komisję do określenia ram ogólnej metodologii oceny ryzyka.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) z wszelkimi wymaganiami 
ustanowionymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii lub na jego 
podstawie, które mają zastosowanie do 
danego produktu oraz odnoszą się do 
potencjalnego zagrożenia, biorąc w pełni 
pod uwagę sprawozdania z badań lub 
certyfikaty poświadczające zgodność i 
wydane przez jednostkę oceniającą 
zgodność;

a) z wszelkimi wymaganiami
ustanowionymi w prawodawstwie 
harmonizacyjnym Unii lub na jego 
podstawie, które mają zastosowanie do 
danego produktu oraz odnoszą się do 
potencjalnego zagrożenia, biorąc w pełni 
pod uwagę sprawozdania z badań, 
inspekcji i kalibracji lub certyfikaty 
poświadczające zgodność i wydane przez 
jednostkę oceniającą zgodność
akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 765/2008;

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności – produkt 
stwarza zagrożenie.

3. Zgodność z kryteriami, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c) pozwala 
domniemywać, że produkt odpowiednio 
zabezpiecza interesy publiczne, do których 
te kryteria się odnoszą. Jednakże nie 
stanowi to przeszkody dla organów 
nadzoru rynku w podejmowaniu działań na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
przypadku gdy pojawią się nowe dowody, 
że – pomimo takiej zgodności – produkt 
stwarza zagrożenie. W takim przypadku 
organ nadzoru rynku wykazuje, że 
produkt stwarza zagrożenie.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkt, którego dopuszczenie zostało 
zawieszone przez organy odpowiedzialne 
za kontrole na granicach zewnętrznych na 
podstawie art. 14, jest dopuszczany, jeżeli, 
w terminie trzech dni roboczych od
zawieszenia dopuszczenia, organy te nie 
otrzymały od organów nadzoru rynku 
wniosku o kontynuację zawieszenia lub 
organy te zostały poinformowane przez 
organy nadzoru rynku o tym, że dany 
produkt nie stanowi zagrożenia, oraz pod 
warunkiem że spełnione zostały wszystkie 
inne wymagania i formalności dotyczące 
tego dopuszczenia.

1. Produkt, którego dopuszczenie zostało 
zawieszone przez organy odpowiedzialne 
za kontrole na granicach zewnętrznych na 
podstawie art. 14, jest dopuszczany, jeżeli, 
w terminie trzech dni roboczych od
powiadomienia o zawieszeniu
dopuszczenia, organy te nie otrzymały od 
organów nadzoru rynku wniosku o 
kontynuację zawieszenia lub organy te
zostały poinformowane przez organy 
nadzoru rynku o tym, że dany produkt nie 
stanowi zagrożenia, oraz pod warunkiem 
że spełnione zostały wszystkie inne 
wymagania i formalności dotyczące tego 
dopuszczenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 14 ust. 4 proponowanego rozporządzenia stanowi, że organy odpowiedzialne za 
kontrole na granicach zewnętrznych niezwłocznie informują organy nadzoru rynku o każdym 
zawieszeniu. Stosowne jest zatem, aby okres trzech dni roboczych, o którym mowa w art. 15 
ust. 1, rozpoczynał się w momencie powiadomienia o zawieszeniu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Spełnienie wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, które mają 
zastosowanie do produktu z chwilą jego 
dopuszczenia oraz odnoszą się do 
rozpatrywanego potencjalnego zagrożenia, 
uwzględniając w pełni sprawozdania z 
badań lub certyfikaty poświadczające 
zgodność wydane przez jednostkę 
oceniającą zgodność, stanowi dla organów 
nadzoru rynku podstawę, aby uznać, że 
dany produkt nie stanowi zagrożenia. Nie 
uniemożliwia to jednak tym organom 
polecenia organom odpowiedzialnym za 
kontrole na granicach zewnętrznych, by nie 
dopuszczały produktu, jeżeli istnieją 
dowody wskazujące na to, że – pomimo 
spełnienia tych wymagań – produkt w 
rzeczywistości stanowi zagrożenie.

3. Spełnienie wymagań prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii, które mają 
zastosowanie do produktu z chwilą jego 
dopuszczenia oraz odnoszą się do 
rozpatrywanego potencjalnego zagrożenia, 
uwzględniając w pełni sprawozdania z 
badań, inspekcji i kalibracji lub certyfikaty 
poświadczające zgodność wydane przez 
jednostkę oceniającą zgodność
akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 765/2008, stanowi dla organów 
nadzoru rynku podstawę, aby uznać, że 
dany produkt nie stanowi zagrożenia. Nie 
uniemożliwia to jednak tym organom 
polecenia organom odpowiedzialnym za 
kontrole na granicach zewnętrznych, by nie 
dopuszczały produktu, jeżeli istnieją 
dowody wskazujące na to, że – pomimo 
spełnienia tych wymagań – produkt w 
rzeczywistości stanowi zagrożenie.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku mogą pobierać
opłaty, które całkowicie lub częściowo 
pokrywają koszty ich czynności, w tym 
koszty badań przeprowadzonych w celu 
oceny ryzyka.

6. Wprowadzając środki zgodnie z ust. 1, 
organy nadzoru rynku pobierają od osoby 
zgłaszającej produkt do swobodnego 
obrotu opłaty, które całkowicie lub 
częściowo pokrywają koszty ich czynności, 
w tym koszty badań przeprowadzonych w 
celu oceny ryzyka.

Opłaty obliczane są na podstawie 
rzeczywistych kosztów każdego działania 
w zakresie nadzoru rynku i nakłada się je 
na osobę zgłaszającą produkt do 
swobodnego obrotu podlegającą takim 
działaniom w zakresie nadzoru rynku. 
Taka opłata nie może przekraczać 
rzeczywistych kosztów zrealizowanego 
działania w zakresie nadzoru rynku i 
może częściowo lub w całości 
odzwierciedlać czas poświęcony przez 
personel organów nadzoru rynku na 
wykonanie kontroli w ramach nadzoru 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy dostosować praktykę nakładania opłat, tak aby zapewnić jej 
zharmonizowane stosowanie w całej UE.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu 60 dni od powiadomienia 
państw członkowskich przez Komisję, 
zgodnie z art. 20 ust. 4, o odmowie 
dopuszczenia produktu do swobodnego 
obrotu przez państwo członkowskie, które 
wystosowało pierwotne powiadomienie, 
państwo członkowskie może zgłosić 
sprzeciw wobec tej odmowy, jeśli dotyczy 

1. W ciągu 60 dni kalendarzowych od 
powiadomienia państw członkowskich 
przez Komisję, zgodnie z art. 20 ust. 4, o 
odmowie dopuszczenia produktu do 
swobodnego obrotu przez państwo 
członkowskie, które wystosowało 
pierwotne powiadomienie, państwo 
członkowskie może zgłosić sprzeciw 
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ona produktu podlegającego 
prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii.
Państwo członkowskie podaje powody 
swojego sprzeciwu, wskazuje wszelkie 
różnice w swojej ocenie zagrożenia 
stwarzanego przez produkt oraz wszelkie 
szczególne okoliczności i dodatkowe 
informacje dotyczące danego produktu.

wobec tej odmowy, jeśli dotyczy ona
produktu podlegającego prawodawstwu 
harmonizacyjnemu Unii. Państwo 
członkowskie podaje powody swojego 
sprzeciwu, wskazuje wszelkie różnice w 
swojej ocenie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt oraz wszelkie szczególne 
okoliczności i dodatkowe informacje 
dotyczące danego produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie dla zapewnienia pewności prawa.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje 
się w przypadku, gdy punkt kontaktowy 
systemu RAPEX ma podstawy sądzić, że 
oddziaływanie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt nie wykracza poza 
terytorium państwa członkowskiego, w 
którym mieści się dany punkt kontaktowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ produkty przemieszczają się swobodnie na jednolitym rynku, odstępstwo to należy 
skreślić jako niepotrzebne.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) rozpoznania zagrożenia i jego 
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charakterystyki;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System ICSMS może być również 
udostępniony, w razie konieczności lub w 
stosownych przypadkach, do użytku 
organów odpowiedzialnych za kontrole na 
granicach zewnętrznych.

System ICSMS jest również udostępniany, 
w razie konieczności lub w stosownych 
przypadkach, do użytku organów 
odpowiedzialnych za kontrole na granicach 
zewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie dzielenia się informacjami wesprze i zacieśni współpracę z organami 
odpowiedzialnymi za kontrole na granicach zewnętrznych.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organy nadzoru rynku uznają ważność i 
korzystają ze sprawozdań z badań, które 
zostały sporządzone przez odpowiadające 
im organy w innych państwach 
członkowskich lub na zlecenie tych 
organów i które zostały wprowadzone do 
systemu ICSMS.

3. Organy nadzoru rynku uznają ważność i 
korzystają ze sprawozdań z badań,
inspekcji i kalibracji, które zostały 
sporządzone przez odpowiadające im 
organy w innych państwach członkowskich 
lub na zlecenie tych organów i które 
zostały wprowadzone do systemu ICSMS.

Or. en
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi państw trzecich lub z 
organizacjami międzynarodowymi, z 
którymi Komisja i państwa członkowskie 
lub grupa państw członkowskich zawarły 
dwustronne lub wielostronne porozumienia 
o zachowaniu poufności na zasadzie 
wzajemności.

Komisja i państwa członkowskie mogą 
wymieniać informacje poufne, w tym 
informacje wymieniane za pośrednictwem 
systemu RAPEX, z organami 
regulacyjnymi krajów kandydujących,
państw trzecich lub z organizacjami 
międzynarodowymi, z którymi Komisja i 
państwa członkowskie lub grupa państw 
członkowskich zawarły dwustronne lub 
wielostronne porozumienia o zachowaniu 
poufności na zasadzie wzajemności.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 19 ust. 4.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Prowadzona jest skuteczna współpraca i 
wymiana informacji między organami 
nadzoru rynku z państw członkowskich, 
między różnymi organami w ramach 
poszczególnych państw członkowskich 
oraz między organami nadzoru rynku a 
Komisją i odpowiednimi unijnymi 
agencjami w zakresie programów nadzoru 
rynku oraz wszelkich kwestii dotyczących 
produktów stwarzających zagrożenie.

1. Prowadzona jest skuteczna współpraca i 
wymiana informacji między organami 
nadzoru rynku z państw członkowskich, 
między różnymi organami w ramach 
poszczególnych państw członkowskich i 
między nimi oraz między organami 
nadzoru rynku a Komisją i odpowiednimi 
unijnymi agencjami w zakresie programów 
nadzoru rynku oraz wszelkich kwestii 
dotyczących produktów stwarzających 
zagrożenie.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zagwarantować współpracę i wymianę informacji między różnymi właściwymi 
organami nie tylko w danym państwie członkowskim, ale również między wszystkimi 
państwami członkowskimi, ponieważ przyczyniłoby się to do bliższej współpracy i lepszej 
koordynacji między właściwymi organami.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EMSF może zapraszać ekspertów oraz 
inne osoby trzecie do udziału w 
posiedzeniach lub do przedstawienia uwag 
na piśmie.

5. EMSF może zapraszać ekspertów oraz 
inne osoby trzecie do regularnego i 
stałego udziału w posiedzeniach lub do 
przedstawienia uwag na piśmie.

Or. en

Uzasadnienie

Bliższa współpraca z zainteresowanymi stronami wypełnia podstawową lukę w zakresie 
fachowej wiedzy technicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o złożone technologie, z jaką borykają się 
organy nadzoru rynku.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EMSF może powoływać stałe lub 
tymczasowe podgrupy, które mogą 
obejmować grupy współpracy 
administracyjnej ds. nadzoru rynku 
ustanowione do celów wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Do 
udziału w pracach tych podgrup w 
charakterze obserwatorów zaproszone 
mogą zostać organizacje reprezentujące 
interesy przemysłu, małych i średnich 
przedsiębiorstw, konsumentów, 
laboratoriów i jednostek oceniających 

6. EMSF może powoływać stałe lub 
tymczasowe podgrupy, które mogą 
obejmować grupy współpracy 
administracyjnej ds. nadzoru rynku 
ustanowione do celów wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Do 
udziału w pracach tych podgrup w 
charakterze obserwatorów stale i 
regularnie zapraszane są organizacje 
reprezentujące interesy przemysłu, małych 
i średnich przedsiębiorstw, konsumentów, 
laboratoriów i jednostek oceniających 
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zgodność na szczeblu Unii. zgodność na szczeblu Unii.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) organizowanie określonych i 
regularnych działań z zakresu nadzoru 
rynku w odniesieniu do produktów 
rozpowszechnianych online;

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) posiadać akredytację wydaną zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia (WE) 
nr 765/2008.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane laboratoria referencyjne UE powinny mieć akredytację wydaną zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 765/2008, aby zapewnić traktowanie ich na równi z innymi 
akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udział w rozstrzygania sporów między 
organami państw członkowskich,
podmiotami gospodarczymi i jednostkami 
oceniającymi zgodność;

b) rozstrzyganie sporów wynikających z 
odmiennych ocen ryzyka organów 
nadzoru rynku różnych państw 
członkowskich, podmiotów gospodarczych 
i jednostek oceniających zgodność;

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
które nakładają na podmioty gospodarcze 
określone obowiązki, oraz w przypadku 
naruszenia jakichkolwiek przepisów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii 
dotyczącego produktów objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, które 
nakładają na podmioty gospodarcze 
określone obowiązki, jeśli prawodawstwo 
to nie przewiduje kar, oraz wprowadzają 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wykonania. Przewidziane kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
do dnia [insert date - 3 months prior to the 
date of application of this Regulation] r.
oraz niezwłocznie informują ją o 
wszystkich późniejszych zmianach tych 
przepisów.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy określające odpowiednie kary 
mające zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia, które nakładają na 
podmioty gospodarcze określone 
obowiązki, oraz w przypadku naruszenia 
jakichkolwiek przepisów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczącego 
produktów objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, które nakładają na 
podmioty gospodarcze określone 
obowiązki, jeśli prawodawstwo to nie 
przewiduje kar, oraz wprowadzają 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wykonania. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
do dnia … * oraz niezwłocznie informują 
ją o wszystkich późniejszych zmianach 
tych przepisów.

____________
* Dz.U.: proszę wpisać datę: trzy miesiące 
przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające oraz 
muszą obejmować między innymi kary 
administracyjne dla danego podmiotu 
gospodarczego w wysokości co najmniej 
10% całkowitych rocznych obrotów w 
ostatnim roku budżetowym.

Or. en

Uzasadnienie

W całej UE należy wprowadzić kary odstraszające, w tym wysokie grzywny, dla podmiotów 
gospodarczych umyślnie wprowadzających na jednolity rynek produkty niebezpieczne lub 
niezgodne z przepisami.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiar kar, o których mowa w akapicie
pierwszym, uwzględnia wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich przedsiębiorstw.
Wymiar kary można zwiększyć, jeśli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie, a w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

Wymiar kar, o których mowa w akapicie
drugim, uwzględnia wagę i czas trwania 
naruszenia, a także wielkość 
przedsiębiorstw, a w szczególności 
sytuację małych i średnich przedsiębiorstw.
Ponadto wymiar kary uwzględnia to, czy
dany podmiot gospodarczy popełnił już 
podobne naruszenie. W przypadku 
poważnych naruszeń kary mogą 
obejmować sankcje karne.

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują Komisję 
o karach nałożonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, a Komisja bezzwłocznie 
udostępnia te informacje publicznie w 
formie elektronicznej oraz, w stosownych 
przypadkach, za pomocą innych środków. 
W przypadku gdy publikacja tych 
informacji wyrządziłaby zaangażowanym 
stronom niewspółmierne szkody, 
informacje o nałożeniu kar publikuje się 
na zasadzie anonimowości.
Komisja uzupełnia, aktualizuje i publikuje 
czarną listę podmiotów, w przypadku 
których wielokrotnie stwierdzono 
naruszanie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja kar spotęguje ich efekt odstraszający. Ponadto należy sporządzić publiczną, 
ogólnounijną czarną listę podmiotów, które regularnie naruszają niniejsze rozporządzenie.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
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dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw.

dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska,
efektywności energetycznej,
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw. Ponadto w 
sprawozdaniu tym rozważa się nowe i 
innowacyjne rozwiązania rynkowe, które 
mogłyby skutecznie uzupełniać działania z 
zakresu nadzoru rynku realizowane przez 
organy nadzoru rynku, i uwzględnia się 
między innymi zbadanie możliwości 
wprowadzenia systemów obowiązkowego 
audytu dokonywanego przez strony 
trzecie.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Swobodny przepływ towarów to jeden z czterech filarów jednolitego rynku UE. Ten filar i 
właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku zależą ostatecznie od zaufania konsumenta: 
konsumenci europejscy muszą mieć pewność, że – niezależnie od miejsca produkcji i państwa 
członkowskiego, w którym mogą dany produkt kupić – używane przez nich produkty są 
bezpieczne i zgodne z przepisami. Skuteczny i wysokiej jakości nadzór rynku powinien to 
ostatecznie gwarantować. W ramach tego nadzoru należy dopilnować, by produkty nie 
stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów bądź osób na stanowisku 
pracy, ale także zagwarantować, że produkty są zgodne z obowiązującym prawodawstwem 
Unii, np. z zasadami dotyczącymi efektywności energetycznej, poziomów hałasu czy limitów 
emisji. 

Jednak coraz bardziej oczywiste jest, że prowadzony przez państwa członkowskie nadzór 
rynku w niewystarczającym zakresie podejmuje wyzwania stawiane przez rosnący import do 
UE i rosnącą liczbę produktów znajdujących się w obrocie na jednolitym rynku. Według 
Komisji jedynie około 0,3% wszystkich towarów importowanych lub wprowadzanych na 
rynek UE jest kontrolowane przez organy nadzoru. Jednocześnie organy nadzoru rynku stoją 
przed nowymi wyzwaniami, jak rozwijający się handel elektroniczny. 

Sytuację pogarsza złożona struktura prawna, co podkreślił również Parlament Europejski w 
rezolucji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku1: w rezolucji stwierdzono, że „obecne ramy 
prawne dotyczące nadzoru rynku nie zapewniają wystarczającej spójności i powinny w 
związku z tym zostać poddane przeglądowi i dodatkowo skoordynowane”. Obecnie unijne 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa zharmonizowanych produktów z jednej strony i 
produktów niezharmonizowanych z drugiej strony nie są spójne, przy czym spójności brakuje 
również między produktami konsumpcyjnymi a produktami przeznaczonymi do użytku 
profesjonalnego. Innym źródłem niejasności jest brak specjalnych punktów odniesienia dla 
niezharmonizowanych produktów konsumpcyjnych oraz złożoność spowodowana 
wielowarstwowością unijnych uregulowań dotyczących bezpieczeństwa produktów.

W związku z powyższym Parlament Europejski zaproponował we wspomnianej powyżej 
rezolucji, by Komisja ustanowiła wspólne europejskie ramy nadzoru rynku, które 
obejmowałyby wszystkie produkty będące w obiegu na rynku wewnętrznym, w tym produkty 
importowane do UE. Omawiany wniosek jest odpowiedzią na ten apel. Stanowi on część 
większego pakietu dotyczącego bezpieczeństwa produktów, który oprócz nadzoru rynku 
obejmuje wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, 
a także komunikat określający wieloletni plan nadzoru rynkowego.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawczyni zdecydowanie popiera wniosek Komisji i jego 
główny cel. Niemniej jednak pragnie ona uściślić pewne kwestie i podkreślić niektóre 

                                               
1 2010/2085(INI).
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kluczowe elementy tekstu.

Zapewnianie bezpieczeństwa, ale również równych warunków działania dla podmiotów 
gospodarczych

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nadzór rynku określony w niniejszym 
rozporządzeniu powinien chronić zdrowie i bezpieczeństwo, ale również ogólnie zapewniać 
egzekwowanie prawodawstwa unijnego, które ma na celu ochronę innych interesów 
publicznych, jak środowisko czy efektywność energetyczna. Uczciwi uczestnicy rynku 
dokładają znacznych starań i przeznaczają duże środki, aby spełniać różne unijne wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i inne; celem nadzoru rynku jest dopilnowanie, by 
podmioty nieprzestrzegające zasad nie zdobywały korzystnej pozycji na rynku względem 
podmiotów przestrzegających zasady. Zadaniem organów nadzoru rynku jest upewnianie się, 
że niebezpieczne lub w inny sposób szkodliwe produkty oraz produkty niezgodne z 
przepisami są identyfikowane oraz że nie są wprowadzane na rynek lub są z niego usuwane. 
Leży to w interesie konsumentów, jak również godnych zaufania producentów, importerów i 
dystrybutorów. 

W swoich różnych poprawkach sprawozdawczyni pragnie uściślić, że nadzór rynku obejmuje 
wszystkie aspekty opisane w rozporządzeniu.

Jako że jednym z największych wyzwań są ograniczone środki, jakie państwa członkowskie 
mogą przeznaczyć na nadzór rynku, zwłaszcza w związku z rosnącym wolumenem obrotu, 
sprawozdawczymi sugeruje, że poszukując długoterminowych rozwiązań, Komisja powinna 
rozważyć nowe, innowacyjne rozwiązania rynkowe, które uzupełniłyby nadzór rynku 
zapewniany obecnie jedynie przez właściwe organy. Sprawozdawczyni podkreśla, że jednym 
z tych możliwych rozwiązań jest audyt przez stronę trzecią systemów kontroli jakości 
podmiotów gospodarczych, jak i produktów końcowych. Komisja powinna uwzględnić te 
rozważania w sprawozdaniu z oceny, które ma przygotować zgodnie z art. 33.

Bliższa, ściślejsza i sprawniejsza współpraca między organami nadzoru państw 
członkowskich

Obecnie jednym z głównych problemów jest słaba koordynacja, współpraca i wymiana 
informacji między organami nadzoru rynku i bezpieczeństwa produktów poszczególnych 
państw członkowskich. Komisja w swoim wniosku stara się zaradzić temu problemowi i 
wprowadza postanowienia mające na celu usprawnienie dzielenia się informacjami i 
zadaniami oraz udzielania wzajemnej pomocy między organami poszczególnych państw 
członkowskich, jak również w relacjach z właściwymi organami państw trzecich.

Wymiana informacji opiera się głównie na dwóch filarach: sprawdzonym już systemie 
szybkiego informowania o produktach stwarzających zagrożenie (RAPEX) i systemie 
informacyjnym i komunikacyjnym do celów nadzoru rynku (ICSMS) dla wymiany informacji 
o bardziej ogólnym charakterze. Wymiana informacji za pośrednictwem ICSMS umożliwia 
organom nadzoru rynku wzajemne korzystanie z doświadczenia i pracy oraz oszczędzanie 
ograniczonych zasobów, jako że np. nie muszą one powtarzać testów czy ocen, które zostały 
już przeprowadzone w innym państwie członkowskim. Sprawozdawczyni uważa, że 
propozycje te zasługują na pełne poparcie, i proponuje jedynie uściślenie niektórych 
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sformułowań w odnośnych artykułach.

Jednym w głównych postanowień zapewniających lepszą współpracę i wymianę informacji 
jest ustanowienie Europejskiego Forum Nadzoru Rynku. Forum to powinno stanowić 
płaszczyznę współpracy nie tylko między organami, ale również między organami a 
podmiotami gospodarczymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, jak grupy 
konsumentów. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić z n a c z e n i e  nieprzerwanej, 
usystematyzowanej współpracy w ramach tego przyszłego forum, a także chciałaby w 
przyszłości jeszcze wzmocnić jego rolę, proponując rozważenie – przy następnym przeglądzie 
rozporządzenia – upoważnienia forum do wydawania wiążących zaleceń, jeśli uzna ono 
takowe za konieczne do dalszej poprawy i utrwalenia praktyk nadzoru rynku w państwach 
członkowskich, a zwłaszcza na zewnętrznych granicach UE.

Ponadto należy wzmocnić rolę poszczególnych zainteresowanych stron forum oraz zapewnić 
ich regularny udział. Poszczególne zainteresowane strony mogą wnieść cenny wkład, 
ponieważ posiadają wiele informacji dotyczących rynku, i mogą przyczynić się do określenia 
konkretnych problemów i potencjalnych rozwiązań.

Kary odstraszające

W swojej rezolucji z 2011 r. Parlament podkreślił również znaczenie kar odstraszających, w 
tym wysokich grzywien, dla podmiotów gospodarczych umyślnie wprowadzających na 
jednolity rynek produkty niebezpieczne lub niezgodne z przepisami. 

Podmiotom gospodarczym należy zapewnić równe warunki działania; podmioty 
przestrzegające zasad nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z 
niezdolności systemu do karania podmiotów, które umyślnie tych zasad nie przestrzegają. 
Poza tym system jest zawsze tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo, i skorzystałby na 
większej harmonizacji w tym obszarze. 

Zatem aby zapewnić rzeczywiście odstraszający wpływ prawodawstwa w całej UE, 
sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie ogólnounijnych zharmonizowanych kar 
administracyjnych. Aby spotęgować odstraszający efekt kar, kary nakładane na mocy 
niniejszego rozporządzenia powinny także być podawane do wiadomości publicznej. Ponadto 
sprawozdawczyni proponuje ustanowienie publicznej czarnej listy podmiotów, które 
wielokrotnie naruszają omawiane rozporządzenie.
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ZAŁĄCZNIK – LISTA ZGŁOSZEŃ ZE STRONY ZAINTERESOWANYCH STRON

Wyłączenie odpowiedzialności

Poniższa lista zainteresowanych stron powstała w oparciu o posiedzenia, e-maile i dokumenty 
przedstawiające stanowisko od momentu powołania sprawozdawczyni do terminu 
przedłożenia niniejszego projektu sprawozdania w czerwcu 2013 r.

Należy zauważyć, że lista ta nie jest wyczerpująca, jako że trudno jest spisać wszystkie 
przypadki pośredniego wkładu i wsparcia, dzięki którym powstało to sprawozdanie. Trzeba 
również podkreślić, że niniejszy projekt sprawozdania to tylko początek prac w Parlamencie, 
zaś dyskusje i prace legislacyjne będą kontynuowane aż do ostatecznego przyjęcia 
omawianych przepisów. Zainteresowane strony będą zaangażowane w prace również na 
późniejszych etapach; zatem poniższy spis należy uważać za niepełny.

Jednakże celem zamieszczenia tego spisu lobbystów przez sprawozdawczynię jest jawne 
ukazanie źródeł jej inspiracji.

Lista zainteresowanych stron

 ANEC
 Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC)
 BusinessEurope 
 Caterpillar
 CECE (Europejski Komitet Maszyn Budowlanych)
 CECIMO (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Obrabiarek)
 Konfederacja Fińskiego Przemysłu 
 Cosmetics Europe
 DG SANCO
 DG ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska) 
 Eurocommerce
 Europejska Federacja Producentów Zapalniczek
 Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Wyrobów Gumowych 
 Fińskie ministerstwo zatrudnienia i gospodarki  
 Nadchodząca prezydencja litewska w Radzie Unii Europejskiej (jesień 2013 r.)
 Prezydencja irlandzka w Radzie Unii Europejskiej (wiosna 2013 r.)
 LEGO, Nordic toys i TIE (Toy Industries Europe) 
 Orgalime
 VDMA (niemiecka federacja inżynierska)

Ponadto w dniu 29 maja 2013 r. komisja IMCO zorganizowała przesłuchanie w sprawie 
pakietu dotyczącego nadzoru rynku i bezpieczeństwa produktów. Listę mówców i dalsze 
informacje znaleźć można na stronie internetowej komisji.


