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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 bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 
87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0078),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0043/2013),

– 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, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Prawnej (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.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 
2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów ustanowiono 

(1) W dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia
2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów ustanowiono

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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wymóg, zgodnie z którym produkty 
konsumpcyjne muszą być bezpieczne,
a organy nadzoru rynku państw 
członkowskich muszą podejmować 
działania przeciwko produktom 
niebezpiecznym oraz wymieniać 
informacje w tym zakresie za 
pośrednictwem wspólnotowego systemu 
szybkiego informowania RAPEX. Należy 
wprowadzić znaczące zmiany
w dyrektywie 2001/95/WE, aby poprawić 
jej funkcjonowanie oraz zapewnić spójność
z nowymi przepisami prawa UE 
dotyczącymi nadzoru rynku, obowiązków 
podmiotów gospodarczych i normalizacji.
W celu zapewnienia jasności przepisów 
należy uchylić dyrektywę 2001/95/WE
i zastąpić ją niniejszym rozporządzeniem,

podstawowy wymóg dotyczący produktów 
na rynku wewnętrznym, zgodnie z którym 
produkty konsumpcyjne muszą być 
bezpieczne, a organy nadzoru rynku 
państw członkowskich muszą podejmować
skuteczne działania przeciwko produktom 
niebezpiecznym oraz wymieniać 
informacje w tym zakresie za 
pośrednictwem wspólnotowego systemu 
szybkiego informowania RAPEX. Należy 
wprowadzić znaczące zmiany
w dyrektywie 2001/95/WE, aby poprawić 
jej funkcjonowanie oraz zapewnić spójność
z nowymi przepisami prawa UE 
dotyczącymi nadzoru rynku, obowiązków 
podmiotów gospodarczych i normalizacji.
W celu zapewnienia jasności przepisów 
należy uchylić dyrektywę 2001/95/WE
i zastąpić ją niniejszym rozporządzeniem,

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozporządzenie jest odpowiednim 
instrumentem prawnym, ponieważ 
ustanawia jasne i szczegółowe przepisy, 
które nie dają państwom członkowskim 
możliwości ich rozbieżnej transpozycji.
Rozporządzenie gwarantuje, że dane 
wymagania prawne mają zastosowanie
w tym samym czasie w całej Unii.

(2) Rozporządzenie jest odpowiednim 
instrumentem prawnym, ponieważ 
ustanawia jasne i szczegółowe przepisy, 
które nie dają państwom członkowskim 
możliwości ich rozbieżnej transpozycji
i rozbieżnego stosowania. Rozporządzenie 
gwarantuje, że dane wymagania prawne 
mają zastosowanie w tym samym czasie
w całej Unii.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsze rozporządzenie ma
przyczynić się do osiągnięcia celów,
o których mowa w art. 169 TFUE.
W szczególności jego celem jest 
zapewnienie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w odniesieniu do 
produktów przeznaczonych dla 
konsumentów dzięki wprowadzeniu 
jednolitych przepisów w zakresie ogólnego 
wymogu bezpieczeństwa, kryteriów oceny
i obowiązków podmiotów gospodarczych. 
Zważywszy, że przepisy dotyczące nadzoru 
rynku, w tym przepisy w sprawie RAPEX, 
są zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 
[…/…] [w sprawie nadzoru rynku
w odniesieniu do produktów], które ma 
zastosowanie także do produktów objętych 
niniejszym rozporządzeniem, nie ma 
potrzeby wprowadzania w niniejszym 
akcie dodatkowych przepisów dotyczących 
nadzoru rynku lub systemu RAPEX.

(3) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów Unia 
powinna przyczyniać się do ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. 
Pod tym względem niniejsze
rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla 
realizacji podstawowego założenia, jakim 
jest stworzenie wewnętrznego rynku 
bezpiecznych produktów, a jednocześnie 
przyczynia się do osiągnięcia celów,
o których mowa w art. 169 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE).

Or. en

(Zob. brzmienie motywu 4 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsze rozporządzenie powinno
mieć na celu przede wszystkim 
zapewnienie funkcjonowania 
wewnętrznego rynku produktów 
konsumpcyjnych poprzez określenie 
jednolitych zasad dotyczących wymogu 
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ogólnego bezpieczeństwa, kryteriów oceny
i obowiązków podmiotów gospodarczych. 
Jako że zasady dotyczące nadzoru rynku,
w tym odnoszące się do systemu RAPEX, 
zostały określone w rozporządzeniu (UE) 
nr [.../... Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia ... w sprawie nadzoru rynku
w odniesieniu do produktów]*,
w niniejszym rozporządzeniu nie są 
konieczne dalsze przepisy dotyczące 
nadzoru rynku ani systemu RAPEX.
__________________
* Dz.U.: proszę wstawić numer, datę
i odniesienie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (COD 2013/0048).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Bezpieczeństwo konsumentów zależy
w wielkim stopniu od aktywnego 
egzekwowania przestrzegania unijnych 
wymogów dotyczących bezpieczeństwa 
produktów. Należy nieprzerwanie 
usprawniać działania podejmowane
w zakresie nadzoru rynku na szczeblu 
krajowym i na szczeblu Unii oraz 
zwiększać ich skuteczność, aby sprostać 
zmieniającym się stale wyzwaniom 
globalnego rynku i coraz bardziej 
złożonego łańcucha dostaw. Niesprawne 
systemy nadzoru rynku mogą zakłócać 
konkurencję, zagrażać bezpieczeństwu 
konsumentów i podważać zaufanie 
obywateli do rynku wewnętrznego. 
Państwa członkowskie powinny zatem 
opracować systematyczne podejścia w celu 
zapewnienia coraz większej skuteczności 
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nadzoru rynku i innych działań w zakresie 
egzekwowania przepisów, a także 
zapewnić dostęp do nich opinii publicznej
i zainteresowanych stron.  

Or. en

(Zob. brzmienie motywu 24 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Uzasadnienie

Do wzmocnienia jednolitego rynku konieczne jest wzajemne uzupełnianie się bezpieczeństwa 
produktów i nadzoru rynku. Dlatego należy ustalić rygorystyczne wymogi dotyczące działań
w zakresie nadzoru rynku i nadać tej kwestii w przyszłości priorytetowe znaczenie. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
usług. Jednakże, aby zagwarantować 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, rozporządzenie to powinno 
stosować się do produktów dostarczanych 
lub udostępnianych konsumentom
w kontekście świadczenia usług, w tym do 
produktów, z którymi konsumenci 
bezpośrednio stykają się w trakcie 
świadczenia usług. Z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć sprzęt, 
który jest obsługiwany przez usługodawcę
w ramach świadczenia usług 
konsumentom i jest wykorzystywany przez 
konsumentów do przemieszczania się czy 
podróży, gdyż sprzęt ten powinien być 
rozpatrywany w kontekście 
bezpieczeństwa świadczonej usługi.

(6) Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje 
usług. Jednakże, aby zagwarantować 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, rozporządzenie to powinno 
stosować się do wszystkich produktów
używanych przez konsumentów,
dostarczanych lub udostępnianych im
w kontekście świadczenia usług, w tym do 
produktów, z którymi konsumenci 
bezpośrednio stykają się w trakcie 
świadczenia usług przez usługodawcę.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o większej jasności tekstu odstępstwa przesunięto do poprawki 9.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Produkty zaprojektowane do 
wykorzystania wyłącznie przez 
użytkowników profesjonalnych, które 
następnie przedostały się na rynek 
konsumencki, powinny podlegać 
niniejszemu rozporządzeniu, ponieważ 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa konsumentów, kiedy są 
wykorzystywane w warunkach dających 
się racjonalnie przewidzieć.

Or. en

(Zob. brzmienie motywu 10 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Z zakresu niniejszego rozporządzenia 
należy wyłączyć sprzęt obsługiwany przez 
usługodawcę i wykorzystywany przez 
konsumentów do podróży, ponieważ 
trzeba go rozpatrywać w powiązaniu
z bezpieczeństwem świadczonej usługi.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Mimo że niniejsze rozporządzenie 
obejmuje bezpieczeństwo produktów
w kontekście świadczenia usług, i tak 
potrzebne jest ustawodawstwo unijne 
dotyczące wymogów ogólnego 
bezpieczeństwa w odniesieniu do usług 
konsumenckich, ponieważ bezpieczeństwa 
takich usług nie regulują żadne przepisy 
prawne Unii. Jako że państwa 
członkowskie stosują obecnie 
fragmentaryczne podejścia do 
bezpieczeństwa usług konsumenckich, 
Komisja powinna dokonać oceny i zbadać 
możliwość wprowadzenia horyzontalnych 
unijnych ram bezpieczeństwa usług 
konsumenckich.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi przedstawić w najbliższej przyszłości ramy prawne bezpieczeństwa usług, 
ponieważ bieżąca sytuacja doprowadziła do powstania luki prawnej. Jednolite uregulowanie 
tej kwestii musi stanowić uzupełnienie włączenia do zakresu niniejszego rozporządzenia 
produktów dostępnych konsumentom w kontekście świadczenia usług.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Pomimo rozwoju unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego
w poszczególnych sektorach, które 
reguluje aspekty związane
z bezpieczeństwem poszczególnych 
produktów lub ich kategorii, praktycznie 
niemożliwe jest przyjęcie przepisów 
unijnych dotyczących wszystkich 
produktów konsumpcyjnych, które już 
istnieją lub mogą w przyszłości się 
pojawić. Wciąż zatem potrzebne są ramy 

(7) Pomimo rozwoju unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego
w poszczególnych sektorach, które 
reguluje aspekty związane
z bezpieczeństwem poszczególnych 
produktów lub ich kategorii, praktycznie 
niemożliwe jest przyjęcie przepisów 
unijnych dotyczących wszystkich 
produktów konsumpcyjnych, które już 
istnieją lub mogą w przyszłości się 
pojawić. Wciąż zatem potrzebne są oparte 
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prawne o charakterze horyzontalnym, które
wypełnią luki i zapewnią ochronę 
konsumenta niezagwarantowaną innymi 
przepisami, w szczególności
w perspektywie osiągnięcia wysokiego 
poziomu ochrony bezpieczeństwa
i zdrowia konsumentów, wymaganego art. 
114 i 169 TFUE.

na szerokiej podstawie ramy prawne
o charakterze horyzontalnym, które
pozwolą uregulować kwestię takich 
produktów, wypełnić luki i uzupełnić 
przepisy obowiązującego lub przyszłego 
ustawodawstwa szczegółowego,
w szczególności w perspektywie 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, 
wymaganego art. 114, 169 i 191 TFUE.

Or. en

(Zob. brzmienie motywu 5 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Uzasadnienie

W odniesieniu do bezpieczeństwa produktów niniejsze rozporządzenie ma nadal spełniać 
funkcję „sieci bezpieczeństwa”, co podkreśla się obecnie w dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, kiedy ma ono zastosowanie do przypadków, co do których
w ustawodawstwie Unii brakuje bardziej szczegółowych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa, przez co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich produktów wprowadzanych na 
rynek.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych objętych niniejszym 
rozporządzeniem należy wyraźnie 
odgraniczyć zakres jego stosowania od 
zakresu unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego w poszczególnych 
sektorach. O ile ogólny wymóg 
bezpieczeństwa produktów oraz powiązane
z nim przepisy powinny stosować się do 
wszystkich produktów konsumpcyjnych, 
obowiązki podmiotów gospodarczych nie 
powinny mieć zastosowania
w przypadkach, w których unijne 
prawodawstwo harmonizacyjne przewiduje 
równoważne obowiązki, takie jak unijne 

(8) W odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych objętych niniejszym 
rozporządzeniem należy wyraźnie 
odgraniczyć zakres jego stosowania od 
zakresu unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego w poszczególnych 
sektorach. O ile ogólny wymóg 
bezpieczeństwa produktów oraz powiązane
z nim przepisy, o których mowa
w rozdziale I niniejszego rozporządzenia,
powinny stosować się do wszystkich 
produktów konsumpcyjnych, obowiązki 
podmiotów gospodarczych nie powinny 
mieć zastosowania w przypadkach,
w których unijne prawodawstwo 
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przepisy dotyczące kosmetyków, zabawek, 
urządzeń elektrycznych lub wyrobów 
budowlanych.

harmonizacyjne przewiduje równoważne 
obowiązki, takie jak unijne przepisy 
dotyczące kosmetyków, zabawek, urządzeń 
elektrycznych lub wyrobów budowlanych.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie natury redakcyjnej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zakres niniejszego rozporządzenia nie 
powinien być ograniczony do konkretnych 
technik sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, a zatem powinien 
obejmować także sprzedaż na odległość.

(10) Zakres niniejszego rozporządzenia nie 
powinien być ograniczony do konkretnych 
technik sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, a zatem powinien 
obejmować także sprzedaż na odległość
i sprzedaż elektroniczną w internecie.

Or. en

(Zob. brzmienie motywu 7 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie służące podkreśleniu objęcia sprzedaży internetowej 
zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Z uwagi na liczbę produktów
z państw trzecich nabywanych przez 
konsumentów w internecie, które mogą 
nie spełniać norm europejskich, a tym 
samym zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu 
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konsumentów, Komisja powinna skupić 
się na zwiększeniu zaufania konsumentów 
do handlu elektronicznego poprzez 
kampanie edukacyjne i informacyjne. 
Komisja powinna też zbadać możliwość 
wprowadzenia elektronicznego znaku 
zaufania, za którego pomocą producent 
oznajmiałby na swojej stronie 
internetowej, że znane mu są przepisy
i wymogi niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno 
mieć zastosowanie do produktów 
używanych, które ponownie znajdują się
w łańcuchu dostaw w ramach działalności 
handlowej, poza produktami używanymi, 
co do których konsument nie może
w uzasadniony sposób oczekiwać, że 
spełniają aktualne normy bezpieczeństwa, 
takich jak antyki.

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno 
mieć zastosowanie do produktów 
używanych, które ponownie znajdują się
w łańcuchu dostaw w ramach działalności 
handlowej, pod warunkiem że jako takie 
zostały wprowadzone do obrotu, oraz do 
produktów używanych, wprowadzonych 
pierwotnie do obrotu po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia, poza 
produktami używanymi, co do których 
konsument nie może w uzasadniony 
sposób oczekiwać, że spełniają aktualne 
normy bezpieczeństwa, takich jak antyki.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyeliminować brak pewności prawa w odniesieniu do mocy wstecznej ustawodawstwa 
dotyczącego produktów używanych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
także stosować się do produktów 
konsumpcyjnych, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją i można je
z nią pomylić, przez co konsumenci, 
zwłaszcza dzieci, mogą wkładać te 
produkty do ust, ssać je lub połykać, co 
może spowodować na przykład udławienie, 
zatrucie, perforację lub niedrożność 
przewodu pokarmowego. Produkty 
przypominające żywność były do tej pory 
uregulowane dyrektywą Rady 
87/357/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących produktów, 
których wygląd wskazuje na przeznaczenie 
inne niż rzeczywiste, zagrażających 
zdrowiu lub bezpieczeństwu 
konsumentów, którą to dyrektywę należy 
uchylić.

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno 
także stosować się do produktów 
konsumpcyjnych, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją i można je
z nią pomylić, przez co konsumenci, 
zwłaszcza dzieci, mogą wkładać te 
produkty do ust, ssać je lub połykać, co 
może spowodować na przykład udławienie, 
zatrucie, perforację lub niedrożność 
przewodu pokarmowego. W związku z tym 
niniejsze rozporządzenie powinno 
zakazywać wprowadzania takich 
produktów do obrotu, ich przywozu, 
produkcji czy wywozu.  Produkty 
przypominające żywność były do tej pory 
uregulowane dyrektywą Rady 
87/357/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących produktów, 
których wygląd wskazuje na przeznaczenie 
inne niż rzeczywiste, zagrażających 
zdrowiu lub bezpieczeństwu 
konsumentów, którą to dyrektywę należy 
uchylić.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie uchyla dyrektywę 87/357/EWG w sprawie produktów 
przypominających żywność i włącza je do aspektów oceny bezpieczeństwa produktu (art. 6 lit. 
e) niniejszego rozporządzenia). Dlatego niejasne jest, czy wprowadzanie do obrotu, przywóz, 
produkcja czy eksport produktów przypominających żywność będą nadal zakazane.  Dzięki tej 
poprawce zakaz określony w dyrektywie 87/357/EWG będzie nadal obowiązywał w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zasada ostrożności, o której mowa
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w art. 191 ust. 2 TFUE i którą opisano 
m.in. w komunikacie Komisji w sprawie 
zasady ostrożności z dnia 2 lutego 2000 r., 
jest podstawową zasadą dotyczącą 
bezpieczeństwa produktów
i bezpieczeństwa konsumentów i należy ją 
odpowiednio uwzględniać, dokonując 
oceny bezpieczeństwa produktu.

Or. en

(Zob. komunikat Komisji w sprawie zasady ostrożności z dnia 2 lutego 2000 r. 
(COM(2000)0001).)

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Zasada ostrożności odgrywa
w orzecznictwie Unii zasadniczą rolę
w kwestii ochrony konsumentów.
W szczególności zasadę tę należy 
interpretować w świetle orzeczenia Sądu
z dnia 26 listopada 2002 r. w połączonych 
sprawach T-74/00 i inne, Artedogan 
GmbH i inni przeciw Komisji Wspólnot 
Europejskich1, w którym stwierdzono, że 
mimo iż zasada ostrożności jest 
wspomniana w TFUE jedynie
w odniesieniu do polityki środowiskowej, 
jej zakres jest szerszy i należy ją stosować, 
aby zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa konsumentów
i środowiska.
_____________
1 [2002] ECR II-04045.

Or. en

(Zob. orzeczenie Sądu z dnia 26 listopada 2002 r. w połączonych sprawach T-74/00, T-76/00, 
T-83/00 do T-85/00, T-132/00, T-137/00 i T-141/00.)
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Uzasadnienie

W orzeczeniu w połączonych sprawach T-74/00 i innych podkreślono, w szczególności w ust. 
181–186, że zasada ostrożności jest zasadą horyzontalną mającą zastosowanie nie tylko do 
polityki środowiskowej.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13c) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać „produkty atrakcyjne dla 
dzieci”, których projekt przypomina
w dowolny sposób inny przedmiot 
uznawany powszechnie jako atrakcyjny 
dla dzieci lub przeznaczony do używania 
przez dzieci. Pojęcie produktów 
atrakcyjnych dla dzieci należy 
uwzględniać w szczególności, dokonując 
oceny bezpieczeństwa produktu.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13d) Dokonując oceny bezpieczeństwa 
produktu, należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, czy produkt ten spowodował 
urazy zarejestrowane w paneuropejskiej 
bazie danych dotyczących urazów, zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr [.../... 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu 
do produktów]*.
_______________
* Dz.U.: proszę wstawić numer, datę
i odniesienie do rozporządzenia w sprawie 



PR\941359PL.doc 17/56 PE513.309v02-00

PL

nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (COD 2013/0048).

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie paneuropejskiej bazy danych dotyczących urazów należy uwzględnić w przyszłym 
rozporządzeniu w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów (COM(2013)0075).

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zapobiec nakładaniu się 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i kolizji z innymi przepisami unijnymi,
produkt zgodny z unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym
w poszczególnych sektorach, które ma na 
celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, powinien być uważany za 
bezpieczny w świetle niniejszego 
rozporządzenia.

(14) Aby zapobiec nakładaniu się 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i kolizji z innymi przepisami unijnymi, 
produkt zgodny z unijnym 
prawodawstwem harmonizacyjnym
w poszczególnych sektorach, które ma na 
celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, powinien być uważany za 
bezpieczny w świetle niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że 
uwzględniono należycie zasadę 
ostrożności.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Doświadczenie pokazuje, że 
oznakowanie CE powoduje
u konsumentów błędne odczucie, że 
produkt został zatwierdzony przez 
stosowne organy jako bezpieczny dla 
konsumentów. Oznakowanie CE+, które 
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oznacza, że produkt został poddany testom
i uznany za spełniający wymogi 
bezpieczeństwa określone w niniejszym 
rozporządzeniu przez akredytowany 
niezależny organ upoważniony do 
dokonania oceny bezpieczeństwa danego 
produktu, świadczy o tym, że oryginalne 
oznakowanie CE jest wskazaniem 
producenta, że spełnił odnośne wymogi.  
Oznakowanie CE+ powinno stanowić dla 
konsumentów wyraźny sygnał, że dany 
produkt został uznany za bezpieczny przez 
właściwy organ, i należy je postrzegać 
jako uzupełnienie obecnego oznakowania 
CE. 

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Podmioty gospodarcze powinny być 
odpowiedzialne za zgodność produktów
z wymaganiami, stosownie do ich ról
w łańcuchu dostaw, tak by zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa konsumentów.

(15) Podmioty gospodarcze powinny być 
odpowiedzialne za zgodność produktów
z wymaganiami, stosownie do ich ról
w łańcuchu dostaw, tak by zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa konsumentów. W tym 
względzie należy ściśle dostosować 
przepisy dotyczące obowiązków 
podmiotów gospodarczych określone
w decyzji Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do 
obrotu1, ponieważ zapewni to
w niniejszym rozporządzeniu równe 
warunki pod względem obowiązków 
podmiotów gospodarczych objętych 
zharmonizowanym ustawodawstwem
i podmiotów gospodarczych objętych 
niezharmonizowanym ustawodawstwem.
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_____________
1  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82.

Or. en

Uzasadnienie

Dokonując ścisłego dostosowania przepisów dotyczących obowiązków podmiotów
gospodarczych, należy wprowadzić jedynie redakcyjne zmiany w przepisach niniejszego 
rozporządzenia dotyczących tej kwestii, aby dokonać jak najbardziej jednoznacznej 
transpozycji postanowień zawartych w decyzji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Producenci powinni zapewniać, by 
produkty, które wprowadzają do obrotu, 
były projektowane i wytwarzane zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa określonymi
w niniejszym rozporządzeniu. Aby 
sprecyzować obowiązki producenta
i zmniejszyć do minimum związane z nimi 
obciążenia administracyjne, Komisja 
powinna opracować ogólną unijną 
metodologię oceny ryzyka w odniesieniu 
do produktów i stworzyć przyjazne dla 
użytkowników elektroniczne narzędzia 
umożliwiające analizowanie ryzyka. 
W ramach tej metodologii należy –
w oparciu o najlepsze praktyki i wkład 
zainteresowanych stron – stworzyć 
skuteczne narzędzie oceny ryzyka,
z którego producenci mogliby korzystać, 
projektując produkty.

Or. en

Uzasadnienie

Wieloletni plan Komisji opublikowany wraz z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia
w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych przewiduje wspólne podejście do 
oceny ryzyka. Aby metodologia przyniosła pełne korzyści, należy nałożyć na producentów 
obowiązek stosowania jej w pracach nad projektowaniem produktów. Komisja powinna 
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udostępnić podmiotom gospodarczym i organom nadzoru rynku elektroniczne narzędzie 
oceny.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dystrybutor powinien upewnić się, 
że producent i importer wywiązali się ze 
swoich obowiązków, tzn. sprawdzić 
wskazaną na produkcie lub opakowaniu 
nazwę, znak towarowy lub adres, pod 
którym można skontaktować się
z producentem i importerem, a także 
numer seryjny lub inny element 
umieszczany na produkcie w celu jego 
identyfikacji. Dystrybutor nie musi 
sprawdzać każdego produktu z osobna, 
jeżeli nie stwierdzi, że producent lub 
importer nie spełnił wymogów.

Or. en

(Zob. brzmienie dokumentu Komisji pt. „Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek – wyjaśnienie i wytyczne” z dnia 11 września 2011 r., s. 146. )

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że dystrybutorzy nie muszą sprawdzać każdego produktu z osobna.
W niniejszym motywie wyjaśniono przepisy dotyczące obowiązków dystrybutorów bez zmiany 
brzmienia odnośnego artykułu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W związku z globalizacją, 
powszechniejszym stosowaniem 
outsourcingu oraz wzrostem handlu 
międzynarodowego więcej produktów 
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podlega wymianie handlowej na 
światowych rynkach i w związku z tym 
ścisła współpraca organów regulacyjnych 
oraz innych podmiotów na świecie
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych ma kluczowe znaczenie
w stawianiu czoła wyzwaniom 
pojawiającym się w związku ze złożonym 
łańcuchem dostaw i rosnącą wielkością 
handlu.  W szczególności należy zachęcić 
Komisję do ulepszenia koncepcji 
bezpieczeństwa poprzez projektowanie 
produktów w drodze dwustronnej 
współpracy z organami nadzoru rynku 
państw trzecich.

Or. en

(Zob. brzmienie ust. 10 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku 

(2010/2085(INI)).)

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Należy skutecznie wprowadzić
i usprawnić obecne systemy 
umożliwiające identyfikowalność 
produktów i procedury identyfikacji. Pod 
tym względem niezbędne jest 
przeprowadzanie ocen wykorzystania 
dostępnych technologii.

Or. en

(Zob. brzmienie ust. 23 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku 

(2010/2085(INI)).)
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20c) Aby poprawić identyfikowalność 
produktów w przyszłości, Komisja 
powinna ustalić, jak ułatwić stosowanie 
poszczególnych technologii 
umożliwiających śledzenie ruchu
i pochodzenia produktu oraz technologii 
umożliwiających poświadczenie 
oryginalności produktu. Technologie 
poddane ocenie powinny służyć 
zapewnieniu m.in. bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych, 
usprawnieniu mechanizmów 
identyfikowalności produktów oraz 
nieobarczaniu podmiotów gospodarczych 
zbędnymi obciążeniami 
administracyjnymi, aby zapobiec 
przenoszeniu kosztów ponoszonych przez 
podmioty gospodarcze na konsumentów.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20d) Ustalając, w odniesieniu do których 
konkretnych produktów podmioty 
gospodarcze wprowadzające je do obrotu
i udostępniające je na rynku muszą 
ustanowić system umożliwiający 
identyfikowalność produktów lub 
stosować się do zasad takiego systemu, 
Komisja powinna przede wszystkim wziąć 
pod uwagę charakter urazu, z powodu 
którego dany produkt został zgłoszony
w paneuropejskiej bazie danych 
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dotyczących urazów, liczbę zgłoszeń
w systemie RAPEX oraz powagę 
zgłoszonych zagrożeń. Komisja powinna 
ponadto zaangażować odpowiednie 
zainteresowane strony, zwłaszcza 
Europejskie Forum Nadzoru Rynku 
przewidziane w rozporządzeniu (UE) [.../... 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu 
do produktów]*.
____________
* Dz.U.: proszę wstawić numer, datę
i odniesienie do rozporządzenia w sprawie 
rynkowego nadzoru produktów (COD 
2013/0048).

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20e) Bazując na ustanowieniu krajowych 
punktów kontaktowych na mocy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 
procedury dotyczące stosowania 
niektórych krajowych przepisów 
technicznych do produktów 
wprowadzonych legalnie do obrotu
w innym państwie członkowskim1, punkty 
kontaktowe ds. bezpieczeństwa produktów 
powinny działać w państwach 
członkowskich jako ośrodki informacji dla 
podmiotów gospodarczych, służąc im 
wskazówkami i szkoleniami w zakresie 
wymogów i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów.  
__________________
1  Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 21.
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Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy
i adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia ułatwia w szczególności
ustalenie, gdzie faktycznie wytworzono 
produkt, w przypadku gdy nie można 
skontaktować się z producentem lub gdy 
podany przez niego adres jest inny niż 
miejsce faktycznego wytworzenia 
produktu. Takie informacje mogą ułatwić 
organom nadzoru rynku prześledzenie 
drogi produktu od miejsca, w którym 
faktycznie został on wytworzony, oraz 
umożliwiają skontaktowanie się
z organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest
niezbędnym uzupełnieniem podstawowych 
wymagań związanych
z identyfikowalnością, określonych
w niniejszym rozporządzeniu
i zobowiązujących do podania nazwy
i adresu producenta. Ponadto wskazanie
państwa pochodzenia ułatwia ustalenie, 
gdzie faktycznie wytworzono produkt,
w przypadku gdy nie można skontaktować 
się z producentem, gdy podany przez niego 
adres jest inny niż miejsce faktycznego 
wytworzenia produktu, gdy w ogóle nie 
podano nazwy i adresu producenta lub 
adres znajdował się na opakowaniu, 
którego nie można znaleźć. Takie 
informacje mogą ułatwić organom nadzoru 
rynku prześledzenie drogi produktu od 
miejsca, w którym faktycznie został on 
wytworzony, oraz umożliwiają 
skontaktowanie się z organami państwa 
pochodzenia w ramach dwustronnej lub 
wielostronnej współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wskazanie pochodzenia produktu 
ułatwiłoby konsumentom dostęp do 
informacji o łańcuchu produktów, co 
zwiększyłoby ich poziom świadomości.
W szczególności w przypadku wskazania 
nazwy producenta zgodnie z obowiązkami 
podmiotów gospodarczych istnieje ryzyko 
wprowadzenia konsumentów w błąd, 
ponieważ wskazanie producenta 
niekoniecznie umożliwia konsumentowi 
ustalenie miejsca produkcji. Dlatego 
wskazanie pochodzenia będzie jedynym 
sposobem umożliwiającym konsumentom 
ustalenie kraju produkcji.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) W niektórych jurysdykcjach 
partnerów handlowych Unii wskazanie 
pochodzenia jest obowiązkowe
w przypadku etykietowania produktów
i deklaracji celnych. Wprowadzenie 
wskazania pochodzenia na mocy 
niniejszego rozporządzenia zapewni 
ujednolicenie przepisów UE
z międzynarodowymi przepisami
w dziedzinie handlu. Ponadto ponieważ 
wymóg wskazania pochodzenia obejmuje 
wszystkie produkty nieżywnościowe na 
terenie Unii, niezależnie od tego, czy były 
one importowane czy nie, będzie on 
zgodny z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii w dziedzinie handlu. 

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Kary za naruszenie przepisów 
niniejszego rozporządzenia należy 
przeznaczać na finansowanie organów 
nadzoru rynku w danym państwie 
członkowskim, które nakłada sankcję na 
podmiot gospodarczy.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące sankcji należy uprościć i dostosować do przyjętych przepisów przyszłego 
rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku (COM(2013)0075).

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) Z uwagi na fragmentaryczny
i zróżnicowany poziom kar w państwach 
członkowskich, konieczne jest rozważenie 
wprowadzenia w skoordynowany sposób 
kar, w tym wysokich grzywien, dla 
podmiotów gospodarczych umyślnie 
wprowadzających na rynek wewnętrzny 
produkty niebezpieczne lub niezgodne
z przepisami. Dlatego należy jak 
najczęściej informować opinię publiczną
o zakazie obrotu danym produktem, co 
bardziej uwidoczni kontrole graniczne
i nadzór rynku oraz odstraszy nieuczciwe 
podmioty gospodarcze. 

Or. en
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(Zob. brzmienie ust. 4 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie 
przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku 

(2010/2085(INI)).)

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w Unii lub 
udostępnianych na rynku unijnym.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w Unii lub 
udostępnianych na rynku unijnym. 
Głównym celem niniejszego 
rozporządzenia jest zapewnienie 
bezpieczeństwa produktów 
wprowadzanych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 1 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem niniejszego rozporządzenia musi być zapewnienie bezpieczeństwa 
jednolitego rynku.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) sprzętu, który jest obsługiwany przez 
usługodawcę w ramach świadczenia usług 
konsumentom i jest wykorzystywany przez 
konsumentów do przemieszczania się czy
podróży;

h) sprzętu, który jest obsługiwany przez 
usługodawcę w ramach świadczenia usług 
konsumentom i jest wykorzystywany przez 
konsumentów do podróży;

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozdziały II-IV niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom
mającym na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego lub bezpieczeństwa, określonym
w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.

4. Rozdziały II i III niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
produktów podlegających wymogom 
określonym w unijnym prawodawstwie 
harmonizacyjnym lub na jego podstawie.
Jeżeli produkty podlegają szczegółowym 
wymogom bezpieczeństwa nałożonym na 
mocy ustawodawstwa Unii, rozdziały II
i III niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie wyłącznie do tych aspektów
i zagrożeń lub kategorii zagrożeń, które 
nie są objęte tymi wymogami. 

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do bezpieczeństwa produktów niniejsze rozporządzenie ma nadal spełniać 
funkcję „sieci bezpieczeństwa”, co podkreśla się obecnie w dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, kiedy ma ono zastosowanie do przypadków, co do których
w ustawodawstwie Unii brakuje bardziej szczegółowych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa, przez co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich produktów wprowadzanych na 
rynek.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania,
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go użytku, 
jego instalacji i konserwacji, nie stwarza 

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania,
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go do
użytku, jego instalacji i konserwacji, nie 
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żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne
i odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

stwarza żadnego zagrożenia lub jedynie 
minimalne zagrożenie, dające się pogodzić
z jego używaniem, uważane za 
dopuszczalne i odpowiadające wysokiemu 
poziomowi ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi, i który jest zgodny
z zasadą ostrożności;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „produkt niebezpieczny” oznacza 
każdy produkt, który nie jest produktem 
bezpiecznym w rozumieniu ust. 1;

Or. en

(Zob. brzmienie art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) „poważne zagrożenie” oznacza 
zagrożenie wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych, 
włączając przypadki, w których skutki 
mogą nie być natychmiastowe.

17) „poważne zagrożenie” oznacza 
zagrożenie lub narażenie na zagrożenie,
sytuację nadzwyczajną lub 
niebezpieczeństwo, włączając przypadki,
w których skutki mogą nie być 
natychmiastowe, wymagające szybkiej 
interwencji i działań następczych władz 
publicznych.
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Or. en>

(Zob. brzmienie art. 2 lit. d) dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) „usługa” oznacza wszelką 
działalność gospodarczą prowadzoną na 
własny rachunek, zwykle świadczoną za 
wynagrodzeniem, o której mowa w art. 57 
TFUE; 

Or. en>

(Zob. brzmienie dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.)

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zakaz wprowadzania do obrotu, 

przywozu, produkcji i wywozu produktów 
przypominających żywność

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
środki niezbędne w celu zakazania 
wprowadzania do obrotu, przywozu, 
produkcji i wywozu produktów, które, nie 
będąc żywnością, przypominają ją i można 
je pomylić z żywnością ze względu na ich 
kształt, zapach, kolor, wygląd, 
opakowanie, etykietowanie, objętość, 
wielkość lub inne właściwości.
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Or. en

(Zob. brzmienie dyrektywy Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących produktów, których wygląd wskazuje na przeznaczenie 

inne niż rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów.)

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie uchyla dyrektywę 87/357/EWG w sprawie produktów 
przypominających żywność i włącza je do aspektów oceny bezpieczeństwa produktu (art. 6 lit. 
e)). Dlatego niejasne jest, czy wprowadzanie do obrotu, przywóz, produkcja i wywóz 
produktów przypominających żywność będą nadal zakazane.  Dzięki tej poprawce zakaz 
określony w dyrektywie 87/357/EWG będzie nadal obowiązywał w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Domniemanie bezpieczeństwa nie 
powstrzymuje organów nadzoru rynku 
przed podjęciem działań zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […/…
z dnia … w sprawie nadzoru rynku
w odniesieniu do produktów]*,
w przypadku gdy pojawią się nowe 
dowody, że pomimo takiej zgodności lub 
przestrzegania przepisów produkt stwarza 
zagrożenie.
___________
* Dz.U.: proszę wstawić numer, datę
i odniesienie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (COD 2013/0048).

Or. en

(Zob. brzmienie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów (COM(2013)0075), art. 13 ust. 3.)

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aspekty oceny bezpieczeństwa produktu Aspekty oceny zgodności z ogólnym 
wymogiem bezpieczeństwa produktów

Or. en

Uzasadnienie

Ocena produktów, o której mowa w niniejszym rozporządzeniu, to ocena zgodności produktu
z wymogami, nie zaś ocena bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku braku unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego, norm 
europejskich lub wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych
w przepisach państwa członkowskiego,
w którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o którym to prawodawstwie, 
normach i wymogach jest mowa w art. 5 
lit. a), b) i c), przy ocenie bezpieczeństwa 
produktu należy brać pod uwagę
w szczególności następujące aspekty:

1. W przypadku braku unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego, norm 
europejskich lub wymagań dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa określonych
w przepisach państwa członkowskiego,
w którym produkt jest udostępniany na 
rynku, o którym to prawodawstwie, 
normach i wymogach jest mowa w art. 5 
lit. a), b) i c), przy ocenie bezpieczeństwa 
produktu podmioty gospodarcze i organy 
nadzoru rynku państw członkowskich 
powinny brać pod uwagę w szczególności
zasadę ostrożności zgodnie z art. 191 ust. 
2 TFUE oraz następujące aspekty:

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu,
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia;

d) kategorie konsumentów narażonych na 
ryzyko podczas używania produktu,
w szczególności konsumentów podatnych 
na zagrożenia takich jak dzieci, osoby 
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starsze i osoby niepełnosprawne, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu podatności 
spowodowanej określonymi kategoriami 
produktów;

Or. en

Uzasadnienie

Szerszą definicję konsumentów podatnych na zagrożenia przejęto z motywu 13 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wygląd produktu, w szczególności
w przypadku produktów, które, nie będąc 
żywnością, przypominają ją, i można je
z nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 
etykietowanie, objętość, wielkość lub inne 
właściwości.

e) wygląd i właściwości produktu, jego 
opakowanie i sposób jego prezentacji dla 
konsumentów lub innych nabywców. 
Obejmuje to wygląd potencjalnie 
wprowadzający w błąd, w szczególności
w przypadku gdy produkt nie został 
wprawdzie zaprojektowany do użytku 
przez dzieci, lecz w jakikolwiek sposób 
przypomina inny przedmiot powszechnie 
uznawany za atrakcyjny dla dzieci lub 
przeznaczony do użytku przez nie ze 
względu na sposób jego zaprojektowania
i właściwości.

Or. en

(Zob. brzmienie decyzji Komisji 2008/357/WE, Dz.U. L 120 z 7.5.2008, s. 11.)

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie produktów atrakcyjnych dla dzieci w kompleksowych ramach 
prawnych Unii. Ma to na celu uwzględnienie tych specyfikacji i właściwości podczas każdej 
oceny bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rozsądne oczekiwania konsumentów 
dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu 
do ich natury, składu i przeznaczenia; 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w kolejności przedstawienia pozostałych aspektów, które należy uwzględnić podczas 
oceny zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zasada ostrożności;

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g a (nowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy produkt, kategorie lub grupy 
produktów spowodowały urazy 
zarejestrowane w paneuropejskiej bazie 
danych dotyczących urazów, zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr [.../... 
Parlamentu Europejskiego i Rady z ...
w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu 
do produktów]*.
_____________
* Dz.U.: proszę wstawić numer, datę
i odniesienie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (COD 2013/0048).

Or. en
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Uzasadnienie

Utworzenie paneuropejskiej bazy danych dotyczących urazów należy uwzględnić w przyszłym 
rozporządzeniu w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów (COM(2013)0075).

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) rozsądne oczekiwania konsumentów co 
do bezpieczeństwa.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w kolejności przedstawienia pozostałych aspektów, które należy uwzględnić podczas 
oceny zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Oznakowanie CE+

1. Oznakowanie CE+ może zostać 
umieszczone wyłącznie przez producenta 
lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Oznakowanie CE+ może zostać 
umieszczone wyłącznie na produktach 
konsumpcyjnych objętych niniejszym 
rozporządzeniem i nie może być 
umieszczone na żadnym innym produkcie.
3. Przez umieszczenie na produkcie 
oznaczenia CE+ producent wskazuje, że 
produkt został poddany testom i uznany za 
spełniający wymogi bezpieczeństwa 
określone w niniejszym rozporządzeniu 
przez akredytowany organ upoważniony 
do dokonania oceny bezpieczeństwa 
danego produktu.
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4. Oznakowanie CE+ jest jedynym 
oznakowaniem, które poświadcza, że 
produkt został poddany testom i uznany za 
produkt bezpieczny.
5. Zakazuje się umieszczania na 
produkcie oznakowań, znaków i napisów, 
które mogą wprowadzić w błąd osoby 
trzecie z uwagi na skojarzenie
z oznakowaniem CE+ lub podobieństwo 
formy, albo z obu tych względów. Zezwala 
się na umieszczanie na produkcie innych 
oznakowań, pod warunkiem że nie 
wpływają one niekorzystnie na 
rozpoznawalność, czytelność i znaczenie 
oznakowania CE+.
6. Państwa członkowskie zapewniają 
prawidłowe wdrożenie przepisów 
regulujących znak zgodności CE+ oraz 
podejmują stosowne działania
w przypadku jego nieprawidłowego 
stosowania. Państwa członkowskie 
przewidują również system kar za 
naruszenie przepisów, który może 
obejmować sankcje karne w przypadku 
poważnych naruszeń. Kary te muszą być 
współmierne do powagi wykroczenia oraz 
stanowić skuteczny środek odstraszający 
zapobiegający nieprawidłowemu 
wykorzystaniu przedmiotowego znaku.

Or. en

Uzasadnienie

Oznakowanie CE jest sygnałem dla konsumentów, że produkt jest bezpieczny. Znak CE jest 
jednak tylko wskazaniem producenta, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność 
produktu ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymogami określonymi w stosownych 
przepisach. Zaproponowane oznakowanie CE+ będzie uzupełniało oznakowanie CE
i wskazywało, że oznakowany produkt został poddany testom przez niezależną stronę trzecią
i uznany przez właściwy organ za bezpieczny.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna zawiera,
w stosownych przypadkach:

W zakresie proporcjonalnym do zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną. 
Dokumentacja techniczna zawiera:

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 20 
określających aspekty, które producent 
musi zbadać podczas oceny potencjalnych 
zagrożeń, w tym format analizy, o której 
mowa w akapicie pierwszym lit. b) 
niniejszego ustępu.  Przyjmując te akty, 
Komisja uwzględnia wszelkie istniejące 
instrumenty analizy ryzyka, aby 
zminimalizować dodatkowe obciążenie dla 
producentów, w tym najlepsze praktyki 
wśród producentów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest związana z bezpiecznym projektowaniem i nakłada na producentów 
obowiązek przeprowadzenia wszechstronnej analizy ryzyka jak najwcześniej na etapie 
projektowania produktu. Komisję wzywa się do korzystania z istniejących instrumentów, które 
są już dostępne, i do powiązania tych działań z działaniami podejmowanymi obecnie w planie 
wieloletnim w celu opracowania ogólnounijnej oceny ryzyka produktów.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje
i informacje na temat bezpieczeństwa
w języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów, określonym przez państwo 
członkowskie, w którym produkt jest 
udostępniany, z wyjątkiem sytuacji,
w których produkt może być używany 
bezpiecznie i w sposób zamierzony przez 
producenta bez takich instrukcji
i informacji na temat bezpieczeństwa.

Producenci zapewniają, aby do ich 
produktu były dołączone instrukcje
i informacje na temat bezpieczeństwa
w języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów, określonym przez państwo 
członkowskie, w którym produkt jest 
udostępniany.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślone zdanie nie jest częścią art. R2 ust. 7 decyzji 768/2008/WE.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania. Ponadto jeżeli produkt nie jest 
bezpieczny, producenci niezwłocznie 
informują o tym organy nadzoru rynku 
państw członkowskich, w których produkt 
został udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

9. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzony 
przez nich do obrotu produkt nie jest 
bezpieczny lub z innych powodów nie jest 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
niezwłocznie podejmują niezbędne 
działania naprawcze w celu uzyskania 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub, w razie potrzeby, 
odzyskania oraz odpowiednio i skutecznie 
ostrzegają o tym konsumentów 
narażonych na ryzyko wynikające
z niezgodności produktu z przepisami.
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
producenci niezwłocznie informują o tym 
organy nadzoru rynku państw 
członkowskich, w których produkt został 
udostępniony, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 
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oraz na temat podjętych działań 
naprawczych.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.)

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Ostrzeżenia, od których zależy decyzja
o zakupie produktu, takie jak ostrzeżenia 
określające minimalny i maksymalny wiek 
lub wagę użytkownika, a także inne ważne 
ostrzeżenia, umieszczone są na 
opakowaniu produktu lub są w inny 
sposób wyraźnie widoczne dla 
konsumenta przed zakupem, również
w przypadku zakupu przez internet.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić informacje dla konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży przez 
internet, w przypadku której konsumentom trudno sprawdzić określone informacje dotyczące 
produktu oraz informacje zamieszczone na jego opakowaniu.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Importerzy zapewniają, aby do produktu 
były dołączone instrukcje i informacje na 
temat bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów, 
określonym przez państwo członkowskie,
w którym produkt jest udostępniany,
z wyjątkiem sytuacji, w których produkt 
może być używany bezpiecznie i w sposób 

Importerzy zapewniają, aby do produktu 
były dołączone instrukcje i informacje na 
temat bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów, 
określonym przez państwo członkowskie,
w którym produkt jest udostępniany.
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zamierzony przez producenta bez takich 
instrukcji i informacji na temat 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślone zdanie nie jest częścią art. R4 ust. 4 decyzji 768/2008/WE.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Importerzy przechowują dokumentację 
techniczną przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu
i udostępniają ją organom nadzoru rynku 
na ich żądanie.

8. Importerzy przechowują dokumentację 
techniczną do dyspozycji organów nadzoru 
rynku przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu
i przekazują im ją na żądanie.

Or. en

(Zob. brzmienie art. R4 ust. 8 decyzji nr 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do 

obrotu.)

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ścisłe dostosowanie tekstu do art. R4 ust. 8 decyzji.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ostrzeżenia, od których może zależeć 
decyzja o zakupie produktu, takie jak 
ostrzeżenia określające minimalny
i maksymalny wiek lub wagę użytkownika,
a także inne ważne ostrzeżenia, 
umieszczone są na opakowaniu dla 
konsumenta lub są w inny sposób 
wyraźnie widoczne dla konsumenta przed 
zakupem, również w przypadku zakupu 
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przez internet.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwypuklić informacje dla konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży przez 
internet, w przypadku której konsumentom trudno sprawdzić określone informacje dotyczące 
produktu oraz informacje zamieszczone na jego opakowaniu.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie jest bezpieczna tylko ograniczona 
liczba dobrze zidentyfikowanych 
produktów;

skreślona

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczyna zagrożenia związanego
z produktem jest tego rodzaju, że wiedza
o niej nie jest użyteczna dla organów ani 
dla ludności.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Prawie niemożliwie jest określenie, co stanowi informacje użyteczne dla organów lub 
ludności.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów,
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie 
ma wymogu zamieszczania na samym 
produkcie informacji, o których mowa
w art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 20 w celu określenia 
produktów, kategorii lub grup produktów,
w przypadku których, ze względu na niski 
poziom związanych z nim zagrożeń, nie 
ma wymogu zamieszczania na samym 
produkcie informacji, o których mowa
w art. 8 ust. 7 i art. 10 ust. 3. Te akty 
delegowane przyjmuje się w stosownym 
terminie przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze muszą z należytym wyprzedzeniem uzyskać informacje, które produkty 
są objęte art. 13.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Identyfikowalność produktów Identyfikowalność niektórych produktów

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie jest konieczne, jako że zaproponowany system identyfikowalności obejmuje 
tylko niektóre produkty lub kategorie produktów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
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produktów
1. Państwa członkowskie wyznaczają 
punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
produktów na swoich terytoriach
i przekazują ich dane kontaktowe innym 
państwom członkowskim oraz Komisji.
2. Komisja sporządza i regularnie 
aktualizuje wykaz punktów kontaktowych 
ds. bezpieczeństwa produktów i publikuje 
go w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Komisja udostępnia te 
informacje na swojej stronie internetowej.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych 
przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie 

członkowskim.)

Uzasadnienie

Konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności punktów kontaktowych ds. produktów dzięki 
ułatwieniu szkoleń dotyczących prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także 
przekazywanie informacji wśród różnych branż i przekazywanie ich podmiotom 
gospodarczym.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 b (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15b
Zadania punktów kontaktowych ds. 

bezpieczeństwa produktów
1. Punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
produktów na wniosek m.in. podmiotu 
gospodarczego lub właściwego organu 
innego państwa członkowskiego 
przekazują następujące informacje:
a) przepisy techniczne mające 
zastosowanie do konkretnego rodzaju 
produktu na terytorium, na którym 
ustanowiono te punkty kontaktowe ds. 
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bezpieczeństwa produktów, oraz 
informacje o tym, czy ten rodzaj produktu 
podlega wymogowi uprzedniego wydania 
zezwolenia na mocy prawa w państwie 
członkowskim, w którym znajdują się te 
punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
produktów, wraz z informacjami
o zasadzie wzajemnego uznawania 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
764/2008 oraz o stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia na terytorium tego 
państwa członkowskiego;
b) dane kontaktowe właściwych organów
w państwie członkowskim, w którym 
znajdują się te punkty kontaktowe ds. 
bezpieczeństwa produktów, co umożliwi 
bezpośredni kontakt z nimi, w tym
z pracownikami organów 
odpowiedzialnych za nadzorowanie 
wdrożenia danych przepisów technicznych 
na terytorium tego państwa 
członkowskiego;
c) informacje o ogólnie dostępnych na 
terytorium tego państwa członkowskiego 
środkach odwoławczych w przypadku 
wystąpienia sporu między właściwymi 
organami a podmiotem gospodarczym.
2. Punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
produktów udzielają odpowiedzi
w terminie piętnastu dni roboczych od 
daty otrzymania wniosku, o którym mowa
w ust. 1.
3. Punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
produktów w państwie członkowskim,
w którym zainteresowany podmiot 
gospodarczy wprowadził legalnie do 
obrotu dany produkt, mogą dostarczać 
wszelkich stosownych informacji lub 
uwag podmiotowi gospodarczemu lub 
właściwemu organowi, o którym mowa
w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
764/2008.
4. Państwa członkowskie ustanawiają 
biura w ramach punktów kontaktowych 
ds. bezpieczeństwa produktów w celu 
ułatwienia szkoleń dotyczących ogólnie 
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prawodawstwa i wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa produktów, a także w celu 
przekazywania informacji wśród różnych 
branż z myślą o informowaniu podmiotów 
gospodarczych o wymogach w zakresie 
bezpieczeństwa produktów.
5. Punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa 
produktów nie pobierają żadnych opłat za 
dostarczanie informacji, o których mowa
w ust. 1.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych 
przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie 

członkowskim.)

Uzasadnienie

Konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności punktów kontaktowych ds. produktów dzięki 
ułatwieniu szkoleń dotyczących prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także 
przekazywanie informacji wśród różnych branż i przekazywanie ich podmiotom 
gospodarczym.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku pewnych produktów,
kategorii lub grup produktów, z którymi,
ze względu na ich szczególne właściwości 
lub szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, może wiązać się poważne 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, Komisja może wprowadzić wymóg, 
by podmioty gospodarcze, które 
wprowadzają takie produkty do obrotu lub 
udostępniają je na rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
istniejący system.

1. W przypadku produktów zgłoszonych
w systemie RAPEX ze względu na 
poważne zagrożenie, jakie stwarzają dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, lub
produktów zgłoszonych w paneuropejskiej 
bazie danych dotyczących urazów 
ustanowionej na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[.../... z dnia … w sprawie nadzoru rynku
w odniesieniu do produktów]*, lub
w przypadku produktów, które ze względu 
na ich szczególne właściwości lub 
szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, można uznać za produkty,
z którymi może wiązać się poważne 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
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ludzi, Komisja może wprowadzić wymóg, 
by podmioty gospodarcze, które 
wprowadzają takie produkty do obrotu lub 
udostępniają je na rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
istniejący system.

______________

* Dz.U.: proszę wstawić numer, datę
i odniesienie do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów (COD 2013/0048).

Or. en

Uzasadnienie

Powtarzające się zgłoszenia w systemie RAPEX lub zgłoszenie w paneuropejskiej bazie 
danych dotyczących urazów wyraźnie wskazują na konieczność wprowadzenia specjalnych 
środków identyfikowalności określonej grupy produktów i Komisja powinna być uprawniona 
do podjęcia koniecznych kroków po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron. Przez 
uwzględnienie produktów, które nie zostały jeszcze zgłoszone w systemie RAPEX, Komisja 
jest uprawniona do podjęcia koniecznych kroków bez konieczności czekania na zgłoszenie 
RAPEX.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określenia produktów, kategorii lub grup 
produktów, z którymi może wiązać się 
poważne zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi, o których mowa
w ust. 1;

a) określenia produktów zgłoszonych za 
pośrednictwem systemu RAPEX lub
w paneuropejskiej bazie danych 
dotyczących urazów oraz produktów, 
kategorii lub grup produktów, które można 
uznać za produkty, z którymi może wiązać 
się poważne zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi, o których mowa
w ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Powtarzające się zgłoszenia w systemie RAPEX lub zgłoszenie w paneuropejskiej bazie 
danych dotyczących urazów wyraźnie wskazują na konieczność wprowadzenia specjalnych 
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środków identyfikowalności określonej grupy produktów i Komisja powinna być uprawniona 
do podjęcia koniecznych kroków po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron. Przez 
uwzględnienie produktów, które nie zostały jeszcze zgłoszone w systemie RAPEX, Komisja 
jest uprawniona do podjęcia koniecznych kroków bez konieczności czekania na zgłoszenie 
RAPEX.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje wniosek, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, w drodze
decyzji wykonawczej. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 19 ust. 
3.

Komisja przyjmuje wniosek, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, w drodze
aktów wykonawczych po konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
jak również z komitetem utworzonym na 
mocy art. 19 ust. 1.  Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 19 ust. 
3.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 10 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej.)

Uzasadnienie

Opinii zainteresowanych stron i ekspertów sektorowych zasięga się – zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej– w przypadku gdy 
Komisja przyjmuje wniosek w sprawie norm. 

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli jedno z państw członkowskich lub 
Parlament Europejski uważa, że norma 
europejska, o której mowa w art. 16, nie 
spełnia w całości wymagań, które ma 
obejmować, oraz ogólnego wymogu 
bezpieczeństwa określonego w art. 4, 
informuje o tym Komisję, podając 
szczegółowe wyjaśnienie, a Komisja 

1. Jeżeli jedno z państw członkowskich lub 
Parlament Europejski uważa, że norma 
europejska, o której mowa w art. 16, nie 
spełnia w całości wymagań, które ma 
obejmować, oraz ogólnego wymogu 
bezpieczeństwa określonego w art. 4, 
informuje o tym Komisję, podając 
szczegółowe wyjaśnienie, a Komisja – po 
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podejmuje decyzję o: konsultacji z komitetem ustanowionym na 
mocy art. 19 ust. 1 – podejmuje decyzję o:

Or. en

(Zob. brzmienie art. 11 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej.)

Uzasadnienie

Konieczne jest zaangażowanie ekspertów sektorowych z państw członkowskich przy 
podejmowaniu przez Komisję decyzji dotyczącej zastrzeżeń wobec norm zharmonizowanych.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od wielkości przedsiębiorstw, a 
w szczególności od sytuacji małych
i średnich przedsiębiorstw. Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

2. Wymiar kar, o których mowa w ust. 1, 
zależy od obrotu przedsiębiorstw Można 
zwiększyć wymiar kary, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy popełnił już podobne 
naruszenie; w przypadku poważnych 
naruszeń kary mogą obejmować sankcje 
karne.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli w przypadku wymierzania kar brałoby się pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, nie 
odstraszałoby to ewentualnych nieuczciwych przedsiębiorców, jako że małe przedsiębiorstwa 
mogłyby w sposób ciągły naruszać przepisy, co miałoby poważne skutki dla bezpieczeństwa 
produktów na jednolitym rynku.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kary przeznacza się na działania
z zakresu nadzoru rynku w danym 
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państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja ocenia jego 
stosowanie i przekazuje sprawozdanie
z oceny Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
wzmocnienia ochrony konsumentów przed 
produktami niebezpiecznymi, przy 
uwzględnieniu skutków rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Nie później niż …* 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 wzmocnienia 
ochrony konsumentów przed produktami 
niebezpiecznymi zgodnie z art. 4 
niniejszego rozporządzenia, przy 
uwzględnieniu skutków rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.
W sprawozdaniu tym ocenia się między 
innymi następstwa rozporządzenia (UE) 
nr 1025/2012 i wzajemne oddziaływanie
z niniejszym rozporządzeniem.
_____________

* Dz.U.: proszę wpisać datę: pięć lat od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż …* Komisja dokonuje 
oceny wykonalności wprowadzenia
w sposób skoordynowany systemu kar dla 
podmiotów gospodarczych umyślnie 
wprowadzających na rynek wewnętrzny 
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produkty niebezpieczne lub niezgodne
z przepisami i przekazuje to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
______________
* Dz.U.: proszę wstawić datę: pięć lat od 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuły 9 i 10 rozporządzenia (WE) 
nr 764/2008 tracą moc ze skutkiem …*.

_______
* Dz.U.: proszę wstawić datę rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Uchylenie wynika z uwzględnienia w niniejszym rozporządzeniu punktów kontaktowych ds. 
bezpieczeństwa produktów.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Komisja zaproponowała wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych w dniu 13 lutego 2013 r., tj. w trakcie długiego kryzysu, 
uciążliwego zarówno dla europejskich konsumentów, jak i przedsiębiorstw. W związku z tym 
wniosek ten znajduje się w centrum debaty na temat tego, czy bardziej potrzebne jest 
uregulowanie czy uproszczenie ustawodawstwa Unii.

Sprawozdawczyni chciałaby znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytania padające w tej 
kluczowej i niekończącej się debacie. Sprawozdawczyni nie ma żadnych wątpliwości, że do 
sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku potrzebne są dwa elementy: w przypadku 
konsumentów – bezpieczeństwo, a w przypadku przedsiębiorstw – równe warunki działania. 
Tylko w drodze regulacji i spełnienia wymogów można zapewnić bezpieczeństwo 
konsumentów. Tylko bezpieczne produkty sprawią, że konsumenci będą chętniej kupować 
więcej produktów na jednolitym rynku. Bezpieczeństwo produktów ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednolitego rynku, co z kolei sprzyja rozwojowi 
europejskich przedsiębiorstw i dobrobytowi w Unii.

Ogólnie sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji, ponieważ w dużej części jest on zbieżny
z zaleceniami zawartymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu 
dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku1.  Rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych dotyczy wielu aspektów jednolitego 
rynku. Komisja stwierdza w ocenie skutków2, że w przypadku produktów konsumpcyjnych –
zarówno zharmonizowanych, jak i niezharmonizowanych – wartość handlu wewnątrz UE
w latach 2008–2010 wyniosła niemal 1 bilion EUR. 

Jednak konsumenci europejscy nie czują się bezpieczni na jednolitym rynku. Z sondażu 
Komisji przeprowadzonego przez Eurobarometr w 2012 r. wynika, że 27% konsumentów 
uważa znaczną liczbę nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych na jednolitym rynku za 
niebezpieczne3. 

Ponadto roczne sprawozdanie z 2012 r. dotyczące działania systemu szybkiego ostrzegania
o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych (RAPEX) wykazało wzrost liczby 
ostrzeżeń o produktach zgłoszonych w systemie RAPEX o 26% w porównaniu do danych
z 2011 r.4 Nie ulega wątpliwości, że wzrost ten jest po części wynikiem usprawnienia działań
w zakresie nadzoru rynku w państwach członkowskich, choć nie ma też cienia wątpliwości, 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku (2010/2085(INI))
2 Dokument roboczy służb Komisji, ocena skutków, Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru 
rynku, SWD(2013)0033 final, s. 9.
3 Roczne sprawozdanie z 2012 r. dotyczące działania systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych 
produktach nieżywnościowych, s. 42.
4 Roczne sprawozdanie z 2012 r. dotyczące działania systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych 
produktach nieżywnościowych, rozdział II.
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że liczba niebezpiecznych produktów na jednolitym rynku zwiększa się.

Sprawozdawczyni uważa ten stan rzeczy za niedopuszczalny, ponieważ brak zaufania do 
jednolitego rynku hamuje ogólnie wzrost gospodarczy i utrudnia osiągnięcie dobrobytu
w Unii. Jednym z podstawowych sposobów rozwiązania tego problemu jest sprawnie 
działający system bezpieczeństwa produktów ustanowiony na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Kwestie horyzontalne

Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych jako swoista sieć 
bezpieczeństwa
Dla sprawozdawczyni niezmiernie istotne jest, aby rozporządzenie nadal spełniało funkcję 
„sieci bezpieczeństwa” dla bezpieczeństwa produktów. W obowiązującym ustawodawstwie, 
tj. w dyrektywie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów1 podkreślono, że ma ona 
zastosowanie do przypadków, co do których w ustawodawstwie Unii brakuje bardziej 
szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, przez co zapewnia bezpieczeństwo 
wszystkich produktów wprowadzanych na rynek.  

Poprzez dostosowanie obowiązujących przepisów do niniejszego rozporządzenia będzie ono 
pełnić funkcję „parasola” w celu wyeliminowania powyższej luki. Sprawozdawczyni uważa 
zatem, że rozporządzenie przybierze postać horyzontalnych ram ustawodawczych opartych na 
szerokiej podstawie prawnej, aby objęło produkty, które istnieją, i te, które mogą zostać 
opracowane, oraz by wypełniło luki.

Ponowne wprowadzenie zasady ostrożności
Sieć bezpieczeństwa dla unijnego ustawodawstwa w dziedzinie produktów musi określać 
skuteczne wymogi bezpieczeństwa. Sprawozdawczyni uważa jednak, że wniosek Komisji ma 
jedną poważną wadę: usunięto odniesienie do zasady ostrożności w dyrektywie w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów2, kiedy mowa jest o ocenie potencjalnych zagrożeń 
związanych z produktami. 

Według sprawozdawczyni nie jest to właściwy sygnał dla konsumentów, podmiotów 
gospodarczych i organów nadzoru rynku. Dlatego trzeba ponownie wprowadzić zasadę 
ostrożności – zgodnie z art. 191 ust. 2 TFUE – aby zapewnić, że podstawowe aspekty 
bezpieczeństwa będą należycie uwzględniane przy ocenie bezpieczeństwa produktów. 

Nalegając na ponowne wprowadzenie zasady ostrożności, sprawozdawczyni podkreśla 
konieczność jej zachowania z uwagi na to, że ma ona horyzontalny charakter i stanowi 
podstawę bezpieczeństwa produktów i bezpieczeństwa konsumentów.

Ścisłe dostosowanie do nowych ram ustawodawczych
Jedną z najważniejszych innowacji we wniosku Komisji w sprawie bezpieczeństwa 

                                               
1 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów.
2 Art. 8 ust. 2 i motyw 1 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
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produktów konsumpcyjnych jest dostosowanie obowiązków podmiotów gospodarczych 
określonych w decyzji 768/2008/WE1 do niniejszego rozporządzenia. Jest to nowość, 
ponieważ decyzja ta – stanowiąca część nowych ram ustawodawczych – została dotychczas 
dostosowana wyłącznie do zharmonizowanego ustawodawstwa Unii, podczas gdy rozdział II 
niniejszego rozporządzenia obejmuje tylko produkty niezharmonizowane.

Sprawozdawczyni przypisuje zasadnicze znaczenie zapewnieniu spójności całego unijnego 
ustawodawstwa w zakresie obowiązków podmiotów gospodarczych. Dlatego aby 
dostosowanie postanowień decyzji do niniejszego rozporządzenia było jak najpełniejsze, 
będzie się unikać zmian brzmienia przepisów, które zostały już wprowadzone na mocy 
decyzji i przeniesione do niniejszego rozporządzenia.

Zwiększony nacisk na bezpieczne projektowanie
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu będą zawsze ponosić producenci. 
Dopilnowanie, aby producenci w sposób automatyczny uwzględniali bezpieczeństwo 
produktu na etapie jego projektowania, może wywrzeć ogromny wpływ na bezpieczeństwo 
produktów na rynku, co jednocześnie pozwoli zaoszczędzić zasoby, które będzie można 
przeznaczyć na nadzór rynku.

Sprawozdawczyni zwróci się do Komisji o opracowanie łatwego i skutecznego sposobu 
pozwalającego podmiotom gospodarczym ocenić wszelkie zagrożenia związane z produktem 
przed jego wprowadzeniem na rynek.

Główne propozycje
Oprócz czterech wyżej wspomnianych zagadnień przekrojowych sprawozdawczyni skupi się 
na następujących głównych propozycjach: 

Konsumenci podatni na zagrożenia
Szczególną uwagę należy zwrócić na konsumentów podatnych na zagrożenia na jednolitym 
rynku. Podczas oceny bezpieczeństwa produktów głównym czynnikiem decydującym o tym, 
czy produkt jest bezpieczny czy też nie, jest podatność konsumenta na zagrożenia. Ponadto 
sprawozdawczyni uważa za konieczne uwzględnienie podczas oceny bezpieczeństwa 
produktu pojęcia produktów atrakcyjnych dla dzieci. 

Kraj pochodzenia
We wniosku Komisji wprowadzono wymóg wskazania pochodzenia produktów na 
produktach lub na ich opakowaniach. Sprawozdawczyni pozostawia we wniosku 
sformułowanie zamieszczone w art. 7, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla poprawy 
identyfikowalności produktów z myślą o organach nadzoru rynku, co zwiększy przejrzystość 
łańcucha dostaw i tym samym – zaufanie konsumentów do jednolitego rynku.

Oznakowanie CE+
Oznakowanie CE jest sygnałem dla konsumentów, że produkt jest bezpieczny. Znak CE jest 
jednak tylko wskazaniem producenta, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność 
produktu ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymogami określonymi w stosownych 

                                               
1 Decyzja nr 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do obrotu.
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przepisach. Sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie nowego oznakowania CE+ służącego 
wskazaniu, że oznakowany produkt został poddany testom przez niezależną stronę trzecią
i uznany przez właściwy organ za bezpieczny. Tym samym nowe oznakowanie CE+ będzie 
uzupełniało obecne oznakowanie CE.

Dialog transatlantycki
Współpraca z organami ds. bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku w Stanach 
Zjednoczonych ma zasadnicze znaczenie dla poprawy obecnej sytuacji i systemu prawnego
w Unii. Dzięki sformalizowanej współpracy, dialogowi i wymianie najlepszych praktyk Unia 
może się wiele nauczyć od Stanów Zjednoczonych pod względem lepszego i skuteczniejszego 
prawodawstwa. Przed upływem terminu składania poprawek do niniejszego sprawozdania 
sprawozdawczyni podejmie dialog z przedstawicielami rządu amerykańskiego i być może na 
tym etapie wprowadzi poprawki dotyczące dialogu transatlantyckiego.

Punkty kontaktowe ds. bezpieczeństwa produktów
W rozporządzeniu nr 764/2008 ustanawiającym procedury dotyczące stosowania niektórych 
krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu
w innym państwie członkowskim, w każdym państwie członkowskim ustanowiono punkty 
kontaktowe ds. produktów, których celem jest informowanie podmiotów gospodarczych
o przepisach dotyczących wzajemnego uznawania zgodnie z rozporządzeniem. Niemniej 
jednak sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest rozszerzenie zakresu działalności punktów 
kontaktowych ds. produktów dzięki ułatwieniu szkoleń dotyczących prawodawstwa
w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także przekazywanie informacji wśród różnych 
branż i przekazywanie ich podmiotom gospodarczym.

Kary
Należy usprawnić i przeznaczyć na określony cel kary i sankcje, tak aby nieuczciwi 
przedsiębiorcy ponosili większość kosztów działań z zakresu rynku. Obecnie to podatnicy 
płacą za nadzór rynku w Unii. W przyszłości kary będą miały zasadnicze znaczenie dla 
powstrzymywania przed nieuczciwą działalnością przedsiębiorców wchodzących na jednolity 
rynek i zniechęcania ich do niej, przy czym będą proporcjonalne i sprawiedliwe. 

Sprzedaż online
Ponadto ze względu na liczbę produktów z państw trzecich nabywanych przez konsumentów
w internecie, które mogą nie spełniać europejskich wymogów bezpieczeństwa, a tym samym 
zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu konsumentów, sprawozdawczyni podkreśla konieczność 
większego skupienia się na zwiększeniu zaufania konsumentów do handlu elektronicznego 
poprzez kampanie edukacyjne i informacyjne inicjowane przez Komisję.
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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 stycznia 2010 r. do terminu przedłożenia niniejszego projektu 
sprawozdania w czerwcu 2013 r.

Należy zauważyć, że lista ta nie jest wyczerpująca. Niemożliwe wydaje się spisanie 
wszystkich przypadków wsparcia, jakie uzyskała sprawozdawczyni podczas tej kadencji. 
Ponadto sprawozdawczyni opracowywała w Parlamencie Europejskim temat bezpieczeństwa 
produktów od 2008 r. W związku z tym źródła inspiracji są rozległe i trudno je ująć w całości.

Jednakże celem zamieszczenia tego spisu lobbystów przez sprawozdawczynię jest jawne 
ukazanie źródeł jej inspiracji do napisania niniejszego projektu sprawozdania.

Lista zainteresowanych stron
 ANEC
 Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC)
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Konfederacja Duńskiego Przemysłu
 Duńska Izba Handlowa
 Duńska Rada Konsumentów
 Duński Urząd ds. Technologii Bezpieczeństwa
 Duńska Fundacja ds. Norm
 DG SANCO
 ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych)
 Eurocommerce
 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Wyrobów Gumowych 
 Nadchodząca prezydencja litewska w Radzie Unii Europejskiej (jesień 2013 r.)
 Prezydencja irlandzka w Radzie Unii Europejskiej (wiosna 2013 r.)
 Jean-Philippe MONTFORT, partner z MayerBrown
 LEGO i TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Stałe Przedstawicielstwo Austrii przy Unii Europejskiej
 Stałe Przedstawicielstwo Danii przy Unii Europejskiej
 Stałe Przedstawicielstwo Holandii przy Unii Europejskiej
 Torben RAHBEK, niezależny konsultant
 TÜV
 UL DEMKO
 Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich USA (CPSC)
 VELUX Dania 
 Dnia 4 czerwca 2013 r. sprawozdawczyni we współpracy z BUSINESSEUROPE

i BEUC zorganizowała debatę śniadaniową. Z listą uczestników można zapoznać się po 
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skontaktowaniu się z biurem sprawozdawczyni.


