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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Swobodny przepływ bezpiecznych, legalnych i niepodrobionych produktów 
konsumpcyjnych. jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej i podstawą funkcjonowania 
jednolitego rynku Byłby on w stanie przywrócić zaufanie konsumentów, którym obecnie, ze 
względu na lukę w prawie europejskim, nie przysługuje prawo do informacji o pochodzeniu 
kupowanych przez nich produktów.

Niniejszy wniosek ma na celu wyjaśnienie ram prawnych odnoszących się do produktów 
konsumpcyjnych innych niż żywnościowe, z uwzględnieniem zakresu działania podmiotów 
gospodarczych i organów krajowych, w odniesieniu do których konieczna jest harmonizacja 
zasad, mechanizmów kontroli, interpretacji i stosowania istniejących przepisów; brak 
harmonizacji poważnie utrudnia skuteczny nadzór rynku, co w konsekwencji powoduje 
wzrost kosztów dla przedsiębiorstw europejskich.

Tekst rozporządzenia jest ambitny i nakłada na producentów, importerów i dystrybutorów 
szereg obowiązków służących zapewnieniu, że informacje są zawsze dobrze widoczne dla 
konsumentów, lecz pozostaje kilka kwestii do wyjaśnienia w związku ze stosowaniem tych 
obowiązków.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że we wniosku dotyczącym 
rozporządzenia jest wyraźnie określony zakres stosowania, obejmujący wytwarzane produkty 
konsumpcyjne nieprzeznaczone do spożycia, względem których zasady dotyczące 
bezpieczeństwa produktów stosuje się horyzontalnie. Sprawozdawczyni uważa istotnie, że 
sprawą o podstawowym znaczeniu jest wprowadzenie wymogu identyfikowalności produktu 
w celu zapobieżenia lub przynajmniej ograniczenia nielegalnych i nieuczciwych praktyk 
handlowych; spełnienie tego wymogu podlega kontrolom w całym łańcuchu dostaw, które już 
mają miejsce w wielu przedsiębiorstwach europejskich, jako odpowiedź na potrzeby rynku.

Obowiązek wskazania pochodzenia produktów zostaje dodany do podstawowych wymogów 
w zakresie identyfikowalności i wzbogaca je, ponieważ ułatwia organom nadzoru 
identyfikację miejsca produkcji i sprzyja kontaktom z władzami kraju pochodzenia, w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa produktów. 
Informacja dotycząca państwa, w którym produkt został wytworzony, nie wpływa myląco na 
wybór konsumentów, lecz wręcz przeciwnie ma podstawowe znaczenie, aby konsument mógł 
ocenić zrównoważony charakter produktu w zakresie norm socjalnych, środowiskowych, 
produkcyjnych oraz jakość i bezpieczeństwo samego produktu. Wolny wybór istnieje wtedy, 
kiedy konsument dysponuje wszystkimi informacjami potrzebnymi do dokonania 
świadomego zakupu. Ma to już miejsce w wielu krajach, będących naszymi partnerami i 
konkurentami handlowymi, gdzie bardziej rygorystyczne reguły pochodzenia obowiązują od 
lat 20. i są obowiązkowe dla wszystkich towarów, w tym towarów produkowanych w Europie 
i importowanych do tych krajów. Przykładem tego są Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, 
Japonia i inne.  
Informacja daje bezpieczeństwo a bezpieczeństwo informacji jest ważne zarówno dla zdrowia 
konsumentów, jak i dla rozwoju przemysłowego Europy.
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Sprawozdawczyni ma jednak wątpliwości co do charakteru ryzyka, o którym mowa w tekście 
rozporządzenia: nie ma pewności co do tego, czy obowiązki w zakresie identyfikowalności 
mają dotyczyć bez wyjątku wszystkich produktów niezharmonizowanych, czy też, w celu 
zapewnienia poszanowania zasady proporcjonalności, należy z takiego obowiązku zwolnić te 
produkty, w przypadku których poziom ryzyka jest bardzo niski, lub które są już objęte 
innymi dyrektywami i rozporządzeniami.

W ramach uproszczenia ustawodawstwa należałoby rozszerzyć zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia na wszystkie produkty niezharmonizowane, a zwolnienie powinno dotyczyć 
jedynie przemysłu spożywczego.

Sprawozdawczyni uważa również, że należy w bardziej wyczerpujący sposób wyjaśnić i 
określić sposoby nakładania kar za naruszenie rozporządzenia przez państwa członkowskie, 
stopień ich surowości i terminy wykonania. Należałoby zatem ustanowić wspólne minimalne 
i maksymalne poziomy kar oraz termin ich wykonania w celu zapewnienia, że podmioty 
działające niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa poniosą takie same konsekwencje 
niezależnie od państwa członkowskiego, w którym działają; należy również dokonać 
przeglądu zasady proporcjonalności w oparciu o założenie, że kara jest proporcjonalna do 
ilości towarów sprzedanych na terytorium Europy i ich wartości pieniężnej.

Na terytorium Unii o otwartych granicach nie mogą obowiązywać zbyt różniące się przepisy 
dotyczące kar za takie samo przestępstwo wewnątrz sektora handlowego, tym bardziej, że 
właśnie w tej dziedzinie Unia posiada prawie wyłączną kompetencję.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rozwoju sprzedaży za 
pośrednictwem internetu oraz organów 
celnych należy zwrócić uwagę na 
trudności, jakie napotykają organy 
nadzoru rynku przy podejmowaniu 
działań przeciw niebezpiecznym 
produktom sprzedawanym przez internet.
Ma to szczególne znaczenie ze względu na 
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wzrost liczby produktów pochodzących z 
państw trzecich, nabywanych przez 
konsumentów przez internet, które nie 
spełniają norm europejskich, zagrażając 
w ten sposób zdrowiu i bezpieczeństwu 
konsumentów. W celu stawienia czoła tym 
wyzwaniom należy ustanowić odpowiednie 
kontrole importowanych produktów. W 
tym celu należy stworzyć specjalne 
narzędzia dla organów celnych oraz na 
rzecz zacieśniania współpracy między 
organami ścigania. Należy wzmocnić i 
znormalizować kontrole celne oraz nadzór 
rynku w odniesieniu do produktów 
nabywanych przez internet.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości i prezentacji oraz kategorii 
konsumentów, którzy prawdopodobnie 
będą używać danych produktów, biorąc 
pod uwagę podatność konsumentów na 
zagrożenia, zwłaszcza dzieci, osób w 
podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych.

(13) Bezpieczeństwo produktów należy 
oceniać z uwzględnieniem wszystkich 
istotnych aspektów, szczególnie ich 
właściwości, składu, autentyczności i 
prezentacji oraz kategorii konsumentów, 
którzy prawdopodobnie będą używać 
danych produktów, biorąc pod uwagę 
podatność konsumentów na zagrożenia, 
zwłaszcza dzieci, osób w podeszłym wieku 
i osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

Wskazanie materiałów wchodzących w skład produktu stanowi uzupełnienie informacji dla 
konsumenta. Ponadto autentyczność produktu i istnienie zarejestrowanego znaku towarowego 
świadczą o tym, że produkt spełnia normy jakościowe przyjęte na szczeblu europejskim.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W przypadku produktów, które nie 
podlegają unijnemu prawodawstwu 
harmonizacyjnemu, normom UE lub 
przepisom krajowym w zakresie wymogów 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, 
podmioty gospodarcze dokonają oceny 
bezpieczeństwa produktów według 
szczególnych kryteriów i na jej podstawie 
określą poziom zagrożenia związany z 
danym produktem. Organy nadzoru rynku 
mogą pomóc podmiotom gospodarczym w 
przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby organy nadzoru rynku pomagały podmiotom gospodarczym (np. 
producentom, importerom itd.) w ocenie zagrożenia, jakie stwarzają produkty, zwłaszcza gdy 
nie są one objęte ustawodawstwem harmonizacyjnym lub normami europejskimi. Szczególnie 
w przypadku produktów importowanych ocena bezpieczeństwa produktu może być złożona, 
ponieważ importerzy nie znają wszystkich właściwości produktu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) „zagrożenie” oznacza zagrożenie, 
które może wywierać 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 dających się racjonalnie przewidzieć 
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warunkach używania danego produktu, 
przy uwzględnieniu okresu jego używania, 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
oddania do użytku, instalacji i wymogów 
w zakresie konserwacji;

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych zawiera definicję jedynie 
„poważnego zagrożenia”. W celu zachowania spójności z rozporządzeniem w sprawie 
nadzoru rynku niniejsza dyrektywa powinna zawierać również ogólną definicję zagrożenia.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Zapewnienie identyfikacji i 
identyfikowalności produktów w całym 
łańcuchu dostaw pomaga identyfikować 
podmioty gospodarcze i ułatwia 
wprowadzanie skutecznych środków 
naprawczych w stosunku do produktów 
niebezpiecznych, na przykład odzyskanie 
określonych produktów. Identyfikacja i 
identyfikowalność produktów zapewnia 
zatem konsumentom i podmiotom 
gospodarczym uzyskanie rzetelnych 
informacji o produktach niebezpiecznych, 
co wzmacnia zaufanie do rynku i pozwala 
uniknąć zbędnych zakłóceń handlu. Należy 
zatem zamieszczać na produktach 
informacje pozwalające na ich 
identyfikację, w tym identyfikację 
producenta i, w stosownych przypadkach, 
importera. Producenci powinni także 
sporządzać dokumentację techniczną 
dotyczącą swoich produktów w sposób, 
który uważają za najbardziej właściwy i 
opłacalny, na przykład w formie 
elektronicznej. Ponadto podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do 
identyfikacji podmiotów, które dostarczyły 
im dany produkt, oraz podmiotów, którym 

(20) Zapewnienie identyfikacji, wskazania 
miejsca pochodzenia i identyfikowalności 
produktów, w oparciu o ścisłe 
specyfikacje i kryteria, w całym łańcuchu 
dostaw pomaga identyfikować podmioty 
gospodarcze i ułatwia wprowadzanie 
skutecznych środków naprawczych w 
stosunku do produktów niebezpiecznych, 
na przykład odzyskanie określonych 
produktów i niszczenie produktów.
Identyfikacja i identyfikowalność 
produktów zapewnia zatem konsumentom 
i podmiotom gospodarczym uzyskanie 
rzetelnych informacji o produktach 
niebezpiecznych, co wzmacnia zaufanie do 
rynku i pozwala uniknąć zbędnych 
zakłóceń handlu. Należy zatem 
zamieszczać na produktach informacje 
pozwalające na ich identyfikację, w tym 
identyfikację producenta i, w stosownych 
przypadkach, importera. Producenci 
powinni także sporządzać dokumentację 
techniczną dotyczącą swoich produktów w 
sposób, który uważają za najbardziej 
właściwy i opłacalny, na przykład w 
formie elektronicznej. Ponadto podmioty 
gospodarcze powinny być zobowiązane do 
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ten produkt dostarczyły. Przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia podlega przepisom 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

identyfikacji podmiotów, które dostarczyły 
im dany produkt, oraz podmiotów, którym 
ten produkt dostarczyły. Przetwarzanie 
danych osobowych do celów niniejszego 
rozporządzenia podlega przepisom 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych. Komisja powinna 
zatem utworzyć publiczną bazę danych 
zawierającą informacje na temat 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu zwiększania 
wiedzy o niebezpiecznych produktach w 
kontekście transgranicznym na rynku 
wewnętrznym oraz należytego 
informowania zainteresowanych 
konsumentów, producentów i 
dystrybutorów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezbędnej poufności.

Poprawka 6

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 

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy i 
adresu producenta bez zwiększania 
obciążenia administracyjnego. 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, umożliwienie konsumentom 
powiązania produktów z normami 
socjalnymi, środowiskowymi i 
bezpieczeństwa kraju ich pochodzenia, a 
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organami państwa pochodzenia w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

także ochronę konsumentów przed 
towarami podrobionymi lub nielegalnymi.
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 i zwalczania podrabiania
w celu podjęcia odpowiednich następczych
działań monitorujących, jak to już ma 
miejsce w wielu krajach będących 
partnerami i konkurentami handlowymi 
UE, gdzie już od lat 20. ubiegłego wieku 
stosuje się bardziej restrykcyjne reguły 
pochodzenia w odniesieniu do wszystkich 
towarów, również tych sprowadzanych z 
Europy. Przykładem tego są m. in. Stany 
Zjednoczone, Meksyk, Kanada i Japonia. 
Komisja powinna odgrywać aktywną rolę 
w koordynowaniu działań europejskich 
organów nadzoru rynku i organów 
celnych z działaniami organów państw 
trzecich oraz uruchomić kampanie 
informacyjne i uświadamiające dotyczące 
roli organów nadzoru rynku w udzielaniu 
pomocy konsumentom.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Unia Europejska zakończyła już 
negocjacje umów dwustronnych z 
krajami, w których oznaczanie miejsca 
pochodzenia jest obowiązkowe, lub jest w 
trakcie takich negocjacji; uważa ona, że 
obowiązek oznaczania państwa 
pochodzenia stwarza bardziej 
zrównoważony i sprawiedliwy rynek oraz 
zwiększa konkurencję między krajami, 
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natomiast wszelkie różnice w traktowaniu 
stanowią przeszkodę w wymianie 
handlowej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Informacja o miejscu pochodzenia 
na produktach zwiększy skuteczność 
śledzenia niebezpiecznych produktów 
przez organy nadzoru rynku. Ponadto 
podanie informacji o państwie 
pochodzenia odgrywa kluczową rolę, jeśli 
chodzi o odzyskanie produktu lub 
wycofanie niebezpiecznych produktów z 
rynku UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Właściwe władze krajowe powinny 
opracować kampanie uświadamiające 
mające na celu informowanie 
konsumentów o zagrożeniach związanych 
z nabywaniem podrabianych produktów, 
zwłaszcza przez internet.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny (30) Państwa członkowskie powinny 
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ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich wdrożenie. Kary te muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające.

ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich wdrożenie. Kary te muszą 
być skuteczne, możliwie jak najbardziej 
zharmonizowane, proporcjonalne do ilości
i do wartości towaru oraz do czasu, w 
którym był on dostępny na rynku, a także
odstraszające.

Uzasadnienie

Jeśli kary nie będą zharmonizowane na poziomie państw członkowskich - lub przynajmniej 
nie będą mieściły się w minimalnych i maksymalnych poziomach ustalonych na szczeblu 
europejskim - problem nie zostanie rozwiązany, lecz spowoduje to zwiększenie importu i 
dystrybucji w państwach, w których wysokość kar jest niższa niż w innych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do produktów otrzymanych 
w procesie produkcji, wprowadzanych do 
obrotu lub udostępnianych na rynku, 
nowych, używanych lub odnowionych, 
oraz spełniających co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do produktów otrzymanych 
w procesie produkcji, wprowadzanych do 
obrotu lub udostępnianych na rynku, w tym 
na rynku online, nowych, używanych lub 
odnowionych, oraz spełniających co 
najmniej jedno z następujących kryteriów:

Uzasadnienie

Ze względu na rosnące znaczenie handlu elektronicznego wskazane wydaje się uściślenie, że 
rozporządzenie ma zastosowanie również do rynku online.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera l a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) wyrobów budowlanych na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych*;
__________________
*Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5. 

Uzasadnienie

Wyroby budowlane są to zasadniczo wyłącznie półprodukty, a nie produkty końcowe.  
W rzadkich przypadkach, gdy należy określić wymogi bezpieczeństwa dotyczące samego 
produktu, wspomniane rozporządzenie (UE) nr 305/2011 zapewnia uregulowania 
wystarczające do uwzględnienia tych wymogów (zob. art. 3 ust. 3, art. 11 ust. 6 oraz art. 27 
ust. 3 i 4).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „udostępnianie na rynku” oznacza każde 
dostarczenie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku unijnym w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

2) „udostępnienie na rynku” oznacza każde 
dostarczenie produktu w celu jego 
dystrybucji, konsumpcji lub używania na 
rynku unijnym lub na rynku online w 
ramach działalności handlowej, odpłatnie 
lub nieodpłatnie;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie odniesienia do rynku online, który nie podlega kontrolom 
w przypadku gdy produkt wprowadzony do obrotu jest rozprowadzany bezpośrednio do domu 
konsumentów. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku produktów o niewielkich 
rozmiarach.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jeśli jest autentyczny, co oznacza, że 
na produkcie lub jakiejkolwiek prezentacji 
produktu nie widnieje znak towarowy –
umieszczony bez pozwolenia właściciela 
tego znaku towarowego – który jest 
identyczny lub podobny do 
zarejestrowanego znaku towarowego tego 
produktu, a co za tym idzie wprowadza 
konsumentów w błąd co do rzeczywistej 
tożsamości produktu;

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwości produktu, łącznie z jego 
składem, opakowaniem, instrukcją 
montażu oraz, w stosownych przypadkach, 
z instrukcją instalacji i konserwacji;

a) właściwości produktu, łącznie z jego 
składem, autentycznością, opakowaniem, 
instrukcją montażu oraz, w stosownych 
przypadkach, z instrukcją instalacji i 
konserwacji;

Uzasadnienie

Autentyczność produktu i istnienie zarejestrowanego znaku towarowego świadczą o tym, że 
produkt spełnia normy jakościowe przyjęte na szczeblu europejskim.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów ust. 1 i 2 podmioty 
gospodarcze udostępniają krajowym 
organom nadzoru rynku listę kontrolną 
wyjaśniającą, w jaki sposób parametry 
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wymienione w ust. 1 i 2 zostały ocenione i 
w jaki sposób na podstawie tej listy 
kontrolnej oceniono zagrożenia, które 
może stwarzać produkt. Organy nadzoru 
rynku – na wniosek – pomogą podmiotom 
gospodarczym w przeprowadzeniu oceny 
bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

1. Producenci, importerzy i dystrybutorzy
zapewniają podanie na produktach
trafiających do konsumenta końcowego
informacji o państwie pochodzenia 
produktu lub, jeżeli uniemożliwia to 
rozmiar lub rodzaj produktu trafiającego 
do konsumenta końcowego, podanie tej 
informacji na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do tego produktu, 
np. materiale dostępnym w punkcie 
sprzedaży. Producenci lub importerzy 
muszą zadbać o podanie państwa 
pochodzenia na wszystkich produktach 
sprzedawanych w Unii Europejskiej 
niezależnie od tego, czy pochodzą one z 
państwa UE, czy spoza UE. Dystrybutorzy 
sprawdzają, czy producent lub importer 
oznakował produkt konsumpcyjny we 
właściwy sposób, zanim zaczną go 
sprzedawać lub oferować na rynku UE.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oznaczenie państwa pochodzenia 
produktu składa się z wyrażenia 
„wyprodukowano w” wraz z nazwą 
państwa pochodzenia. Oznaczenie można 
sporządzić w którymkolwiek z języków 
urzędowych Unii Europejskiej łatwych do 
zrozumienia dla konsumentów lub 
odbiorców końcowych w państwie 
członkowskim, w którym dane towary 
mają być sprzedawane. Umieszczone 
oznaczenie nie może być sporządzone przy 
użyciu znaków innych niż znaki alfabetu 
łacińskiego dla produktów 
wprowadzanych do obrotu w krajach, w 
których do zapisu języka używa się 
alfabetu łacińskiego, natomiast w 
przypadku krajów, w których używa się 
alfabetów innych niż łaciński, należy 
również umieścić oznaczenie przy użyciu 
znaków łacińskich.

Uzasadnienie

Należy określić sposób umieszczania oznaczenia pochodzenia i umożliwić dostawcom wybór 
odpowiedniego dla docelowej grupy konsumentów języka.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Oznaczenie państwa pochodzenia 
należy sporządzić czytelnym i 
niemożliwym do usunięcia drukiem, 
powinno ono być widoczne podczas 
normalnego użytkowania oraz czytelnie 
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odróżniać się od innych informacji, jak 
również jego forma nie powinna 
wprowadzać w błąd lub powodować 
mylnego wrażenia co do pochodzenia 
produktu.

Uzasadnienie

Sprawą podstawowej wagi jest zapewnienie autentyczności i nienaruszalności oznaczenia 
pochodzenia, jako środka zapewniającego dostęp do informacji i bezpieczeństwo 
konsumentów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Art. 7 niniejszego rozporządzenia ma 
zastosowanie do produktów 
przeznaczonych dla konsumentów 
końcowych z wyłączeniem produktów 
rybołówstwa i akwakultury określonych w 
art. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 
oraz środków spożywczych określonych w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, producenci i 
importerzy mogą jako miejsce 
pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

3. Jeżeli państwo pochodzenia ustalone 
zgodnie z ust. 2 jest państwem 
członkowskim Unii, na etykiecie 
„wyprodukowano w” można wskazać 
Unię lub dane państwo członkowskie. Na 
wszystkich produktach konsumpcyjnych 
wprowadzanych do obrotu w UE podaje 
się również nazwisko/nazwę i adres 
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producenta.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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, ocenionych 
na podstawie art. 6, producenci 
sporządzają dokumentację techniczną.
Dokumentacja techniczna zawiera, w 
stosownych przypadkach:

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy upewniają się, że
produkt jest zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
że producent spełnił wymogi określone w 
art. 8 ust. 4, 6 i 7.

1. Przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu importerzy podlegają takim samym 
obowiązkom, co producenci europejscy, a 
zatem dopilnowują, by produkt był zgodny 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4, by producent spełniał
wymogi określone w art. 8 oraz aby 
towarzysząca produktowi dokumentacja 
techniczna zawierała potwierdzenie 
zgodności produktu względem 
ewentualnych zagrożeń z nim związanych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ponieważ podstawę obowiązków, o 
których mowa w art. 8 ust. 4, stanowi 
ocena zagrożenia stwarzanego przez dany 
produkt, która może być oparta na 
odmiennych kryteriach i parametrach 
stosowanych w państwach trzecich, 
obowiązkiem importera jest dopilnowanie, 
aby zagraniczny producent uwzględniał 
takie same parametry UE, jak te określone 
w art. 6, o których informacje znajdą się w 
dokumentacji technicznej przekazywanej 
przez niego importerowi.

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby ocena zagrożenia przeprowadzana przez zagranicznego producenta 
opierała się na jednakowych wymogach UE obowiązujących w odniesieniu do produktów 
wwożonych do UE i do wprowadzania na rynek UE.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Importerzy dopilnowują, aby ich 
produkty były opatrzone numerem typu, 
partii lub serii lub inną widoczną i 
czytelną dla konsumenta informacją 
umożliwiającą ich identyfikację, lub w 
przypadku gdy wielkość lub charakter 
produktu to uniemożliwiają – aby 
wymagane informacje były umieszczone 
na opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
importerzy przeprowadzają, w celu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
badanie próby produktów będących w 
obrocie, rozpatrują skargi, prowadzą 
ewidencję skarg, produktów niezgodnych z 
wymaganiami i przypadków odzyskania 
produktu oraz informują producenta i 
dystrybutorów o tego rodzaju działaniach 
w zakresie monitorowania.

6. W zakresie proporcjonalnym do 
ocenionych na podstawie art. 6 zagrożeń, 
które może stwarzać produkt, importerzy 
przeprowadzają, w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, badanie próby 
produktów będących w obrocie, rozpatrują 
skargi, prowadzą ewidencję skarg, 
produktów niezgodnych z wymaganiami i 
przypadków odzyskania produktu oraz 
informują producenta i dystrybutorów o 
tego rodzaju działaniach w zakresie 
monitorowania.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, 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 doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub, w razie 
potrzeby, odzyskania od konsumentów.
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny,
importerzy 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.

7. Importerzy, 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 doprowadzenia 
do zgodności produktu z wymaganiami, 
jego wycofania z obrotu lub odzyskania od 
konsumentów. Ponadto importerzy 
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.
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Poprawka 28

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 przez okres dziesięciu lat po 
wprowadzeniu produktu do obrotu i 
udostępniają ją organom nadzoru rynku na 
ich żądanie, a także każdemu podmiotowi 
gospodarczemu, któremu dostarczają 
swoje produkty, wraz z dowodami 
poświadczającymi występowanie 
zasadniczych różnic między modelami.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku produkt nie jest bezpieczny 
lub jest niezgodny, w zależności od 
przypadku, z art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz z art. 
10 ust. 3 i 4, zapewniają podjęcie działań 
naprawczych koniecznych do 
doprowadzenia do zgodności produktu z 
wymaganiami lub, w stosownych 
przypadkach, jego wycofania z obrotu lub, 
w razie potrzeby, odzyskania. Ponadto 
jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym producenta lub importera, w 
zależności od przypadku, oraz 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.

5. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępniony przez 
nich na rynku unijnym lub na rynku 
online produkt nie jest bezpieczny lub jest 
niezgodny, w zależności od przypadku, z 
art. 8 ust. 6, 7 i 8 oraz z art. 10 ust. 3 i 4, 
zapewniają podjęcie działań naprawczych 
koniecznych do doprowadzenia do 
zgodności produktu z wymaganiami, jego 
wycofania z obrotu lub odzyskania.
Ponadto jeżeli produkt nie jest bezpieczny, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym producenta lub importera, w 
zależności od przypadku, oraz 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.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do 
wdrożenia tych kar. Przewidziane kary 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do [insert date - 3 months prior
to the date of application of this 
Regulation] r. oraz niezwłocznie informują 
ją o wszystkich późniejszych zmianach 
tych przepisów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia, na 
podstawie wspólnych poziomów 
minimalnych zaproponowanych przez 
Komisję, i wprowadzają wszelkie środki 
niezbędne do wdrożenia tych kar.
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję najpóźniej do [insert 
date - 3 months from to the date of 
application of this Regulation] r. oraz 
niezwłocznie informują ją o wszystkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.
Przewidziane kary muszą być 
zharmonizowane, proporcjonalne do 
wartości i do ilości wprowadzonych do 
obrotu niespełniających wymogów 
produktów oraz do czasu, przez jaki były 
one dostępne na rynku.
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