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Poprawka 10
Salvatore Iacolino

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.

Or. it

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.

Poprawka 11
Cristiana Muscardini

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, 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.
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Or. it

Poprawka 12
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

Or. en

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 13
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 14
Jörg Leichtfried

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 

(20) Istotne znaczenie ma zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkich produktów 
wprowadzanych do obrotu w UE, aby 
między innymi zagwarantować wysoki 
poziom ochrony konsumentów. Podkreśla, 
że identyfikacja produktu, wskazanie 
miejsca pochodzenia i identyfikowalność 
produktów w całym łańcuchu dostaw 
pomoże identyfikować gospodarcze i 
wprowadzać skuteczne środki naprawcze
w stosunku do produktów 
niebezpiecznych, na przykład odzyskanie 
określonych produktów. Identyfikacja i 
identyfikowalność produktów zapewnia 
zatem konsumentom i podmiotom 
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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 
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.

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. W związku z tym 
Parlament Europejski nakłania Komisję, 
by utworzyła publiczną bazę danych 
zawierającą informacje na temat 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu zwiększania 
wiedzy o niebezpiecznych produktach w 
kontekście transgranicznym na rynku 
wewnętrznym. Wzywa Komisję do 
udzielenia specjalistom w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów, producentom, 
organizacjom handlowym i 
konsumenckim oraz władzom krajowym 
dostępu do wszystkich istotnych 
informacji z zachowaniem niezbędnej 
poufności. Ponadto podmioty gospodarcze 
powinny być zobowiązane do 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.

Or. en

Poprawka 15
Cristiana Muscardini
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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 
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.

(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 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 
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.

Or. it
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Poprawka 16
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Uproszczony, wiarygodny i 
zharmonizowany system oznaczania i 
certyfikacji na poziomie europejskim jest 
niezbędny do tego, by przedsiębiorstwa i 
konsumenci mogli się w tym wszystkim 
odnaleźć.

Or. fr

Poprawka 17
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Oznaczanie pochodzenia produktów 
musi opierać się na specyfikacjach 
technicznych i ścisłych kryteriach.

Or. fr

Poprawka 18
Christofer Fjellner

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 

skreślony



AM\1000100PL.doc 9/36 PE514.717v02-00

PL

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.

Or. en

Poprawka 19
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

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 

skreślony
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w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

Or. en

Uzasadnienie

O ile bezpieczeństwo produktu jest ważną koncepcją, to nie zostało obiektywnie ustalone, że 
obowiązkowe oznaczenie miejsca pochodzenia zwiększa bezpieczeństwo, bardziej pożądane 
byłoby zatem podejście nieustawodawcze i na zasadzie dobrowolności.  Ponadto wątpliwa
byłaby wartość dodana obowiązkowego oznaczania miejsca pochodzenia, zważywszy na to, że 
postanowienia art. 8 umożliwiają niezbędną i wystarczającą identyfikowalność.

Poprawka 20
Christofer Fjellner

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 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
związanych z identyfikowalnością, 
zobowiązujących do podania nazwy i 
adresu producenta. Wskazanie państwa 
pochodzenia może ułatwić 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. Wskazanie miejsca pochodzenia 
powinno następować na zasadzie 
dobrowolności, w przypadku gdy jest to 
korzystne dla producenta pod względem 
handlowym.

Or. en
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Poprawka 21
Jörg Leichtfried

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) Podkreśla konieczność zapewnienia 
identyfikowalności produktu i etykiet 
identyfikujących dla określenia państwa 
pochodzenia produktu i odpowiedzialnego 
za niego producenta. Kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie wiarygodnej 
identyfikowalności na wszystkich etapach 
cyklu życia produktu, a jednocześnie 
dopilnowanie, aby nie spowodowało to 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego. 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, aby umożliwić konsumentom 
uzyskanie informacji na temat 
zrównoważonego charakteru produktu 
pod względem norm socjalnych, 
środowiskowych i produkcyjnych oraz na 
temat jakości i bezpieczeństwa samego 
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. W 
związku z tym wzywa Komisję, by 
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odgrywała aktywniejszą rolę w 
koordynowaniu działań europejskich 
organów nadzoru rynku, organów celnych 
oraz właściwych organów państw 
członkowskich i państw trzecich.

Or. en

Poprawka 22
Salvatore Iacolino

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 
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. Oznaczenie miejsca 
pochodzenia materiałów wchodzących w 
skład produktu stanowi uzupełnienie 
informacji dla konsumentów. 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. it
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Uzasadnienie

Oznaczenie państwa pochodzenia nie zapewnia konsumentowi pełnej informacji o 
rzeczywistym pochodzeniu produktu, w związku z czym musi zostać uzupełnione informacją o 
materiałach wchodzących w skład produktu.

Poprawka 23
Marielle de Sarnez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Należy przeprowadzić kampanie 
informacyjne i uświadamiające dotyczące 
roli organów nadzoru rynku, aby 
umożliwić konsumentom zgłaszanie się do 
nich w razie potrzeby.

Or. fr

Poprawka 24
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(30) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 
zapewnić ich wdrożenie. Zasadnicze 
znaczenie ma zharmonizowanie kar we 
wszystkich państwach członkowskich, aby 
uniknąć większego importu i dystrybucji w 
państwach, w których kary są mniej 
dotkliwe niż w innych państwach. Kary te 
muszą być proporcjonalne w odniesieniu 
do ilości, wartości towaru i czasu, przez 
jaki był on dostępny na rynku, a także 
skuteczne i zniechęcające.
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Or. en

Poprawka 25
Salvatore Iacolino

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 
online, nowych, używanych lub 
odnowionych, oraz spełniających co 
najmniej jedno z następujących kryteriów:

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera l a (nowa)

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. 

Or. de
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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 27
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do rozwoju sprzedaży za 
pośrednictwem internetu oraz organów 
celnych trzeba zwrócić uwagę na 
trudności, przed jakimi stają organy 
nadzoru rynku, gdy podejmują działania 
przeciw niebezpiecznym produktom 
sprzedawanym w internecie. W celu 
stawienia czoła tym wyzwaniom 
związanym z odpowiednią kontrolą 
importowanych produktów wzywa 
Komisję, aby stworzyła specjalne 
narzędzia dla organów celnych z jednej 
strony oraz wspierające zacieśnianie 
współpracy między organami ścigania z 
drugiej strony. Zauważa 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; 
wzywa zatem Komisję, aby nasiliła i 
znormalizowała kontrole celne oraz 
nadzór rynku w odniesieniu do produktów 
nabywanych za pośrednictwem internetu. 
Ponadto podkreśla, że Komisja i właściwe 
władze krajowe powinny opracować 
kampanie edukacyjne mające na celu 
informowanie konsumentów o 
zagrożeniach związanych z nabywaniem 
podrabianych produktów, zwłaszcza przez 
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internet.

Or. en

Poprawka 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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;

Or. en

Poprawka 29
Salvatore Iacolino

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;

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 30
Cristiana Muscardini

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;

Or. en

Poprawka 31
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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.

Or. en

Uzasadnienie

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
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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 32
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 7 skreślony
Wskazanie miejsca pochodzenia
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.
2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.
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.

Or. en

Uzasadnienie

O ile bezpieczeństwo produktu jest ważną koncepcją, to nie zostało obiektywnie ustalone, że 
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obowiązkowe oznaczenie miejsca pochodzenia zwiększa bezpieczeństwo, bardziej pożądane 
byłoby zatem podejście nieustawodawcze i na zasadzie dobrowolności.  Ponadto wątpliwa 
byłaby wartość dodana obowiązkowego oznaczania miejsca pochodzenia, zważywszy na to, że 
postanowienia art. 8 umożliwiają niezbędną i wystarczającą identyfikowalność.

Poprawka 33
Christofer Fjellner

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 34
Christofer Fjellner

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 i importerzy są zachęcani do 
podania na zasadzie dobrowolności na 
produktach informacji o państwie 
pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, ewentualne podanie tej 
informacji na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu, w 
przypadku gdy jest to dla nich korzystne 
pod względem handlowym.

Or. en
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Poprawka 35
Hans-Peter Martin

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 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. Gdy znaczna 
część produkcji odbywa się w różnych 
krajach, wszystkie te kraje pochodzenia są 
podawane w kolejności według ich 
udziału w łańcuchu wartości.

Or. de

Poprawka 36
Jörg Leichtfried

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 i importerzy produktów 
muszą podawać państwo pochodzenia, aby 
umożliwić identyfikowalność produktów w 
łańcuchu dostaw. Ponadto podanie 
informacji o państwie pochodzenia 
odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o 
odzyskanie produktu lub wycofanie 
niebezpiecznych produktów z rynku UE. 
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. Jeżeli rozmiar i/lub rodzaj produktu 
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uniemożliwia podanie miejsca 
pochodzenia na produkcie, informacja ta 
musi zostać podana na opakowaniu lub w 
dołączonym dokumencie.

Or. en

Poprawka 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 
informacji o państwie pochodzenia 
produktu lub, jeżeli uniemożliwia to 
rozmiar lub rodzaj produktu, podanie tej 
informacji na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do produktu, np. 
materiale dostępnym w punkcie sprzedaży.

Or. en

Poprawka 38
Salvatore Iacolino

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 i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji o 
państwie pochodzenia produktu, jak 
również o materiałach wchodzących w 
skład produktu lub, jeżeli uniemożliwia to 
rozmiar lub rodzaj produktu, podanie tej 
informacji na opakowaniu lub w
dokumencie dołączonym do produktu.

Or. it
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Uzasadnienie

Oznaczenie państwa pochodzenia nie zapewnia konsumentowi pełnej informacji o 
rzeczywistym pochodzeniu produktu, w związku z czym musi zostać uzupełnione informacją o 
materiałach wchodzących w skład produktu.

Poprawka 39
Daniel Caspary

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 i importerzy 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 produktu trafiającego do 
konsumenta końcowego.

Or. en

Poprawka 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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, 
zrozumiałym dla konsumentów lub 
odbiorców końcowych w państwie 
członkowskim, w którym dane towary 
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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.

Or. en

Poprawka 41
Daniel Caspary

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Słowa „wyprodukowano w” oraz 
nazwa państwa pochodzenia wskazują na 
pochodzenie towarów. Oznaczenie można 
sporządzić w którymkolwiek z języków 
urzędowych Unii Europejskiej, 
zrozumiałym dla konsumentów 
końcowych w państwach członkowskich, 
w których towary te będą podlegać 
obrotowi, lub w języku angielskim przy 
użyciu słów „made in” i angielskiej nazwy 
państwa pochodzenia. Oznakowanie 
produktów podlegających obrotowi w 
krajach, których język jest zapisywany za 
pomocą alfabetu łacińskiego, nie może 
być wykonane przy użyciu znaków 
nienależących do tego alfabetu.

Or. en

Poprawka 42
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. 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.

Or. en

Poprawka 43
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo pochodzenia w rozumieniu 
ust. 1 ustala się z zastosowaniem reguł 
niepreferencyjnego pochodzenia 
określonych w art. 23-25 rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Celny.

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Hans-Peter Martin

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 

skreślony
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pochodzenia wskazać Unię lub dane 
państwo członkowskie.

Or. de

Poprawka 45
Christofer Fjellner

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w dyrektywach UE, produkty konsumpcyjne 
sprzedawane w Unii Europejskiej muszą być zgodne z normami. Wskazanie miejsca 
pochodzenia nie miałoby zatem znaczenia dla egzekwowania norm. Kluczowy w tym 
kontekście jest nadzór rynku.

Poprawka 46
Jörg Leichtfried

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 należy 
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podać również nazwisko/nazwę i adres 
producenta. Informacja o miejscu 
pochodzenia na produktach zwiększy 
skuteczność śledzenia przez organy 
nadzoru rynku niebezpiecznych 
produktów na rynku UE. 

Or. en

Poprawka 47
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wzywa Komisję, aby zadbała o to, by w 
uzupełnieniu etykiety „wyprodukowano 
w” producenci podawali organom 
publicznym informację o bezpieczeństwie 
swoich produktów. Podkreśla, że 
dystrybutorzy powinni obowiązkowo 
sprawdzać, czy producent lub importer 
oznakował produkt konsumpcyjny we 
właściwy sposób, zanim zaczną go 
sprzedawać lub oferować na rynku UE.

Or. en

Poprawka 48
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przewiduje się możliwość zwolnienia z 
obowiązku wskazania miejsca 
pochodzenia na towarach z powodów 
technicznych lub handlowych. Zwolnienie 
z obowiązku wskazania miejsca 
pochodzenia może również nastąpić, jeżeli 
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reguły pochodzenia jako takie określają 
państwo pochodzenia, ale nie dostarczają 
konsumentowi odpowiednich informacji, 
tj. w tych przypadkach gdy produkt 
stanowi wynik złożonego, zróżnicowanego 
i ponadnarodowego łańcucha produkcji 
lub jeżeli wartość dodana nadana 
produktowi w państwie końcowego, 
znaczącego przetworzenia ma niewielkie 
znaczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Niepreferencyjne reguły pochodzenia służą za podstawę międzynarodowego systemu handlu 
przy ustalaniu państwa pochodzenia. Jako że łańcuchy produkcji stają się coraz bardziej 
zróżnicowane i globalne, podanie państwa pochodzenia często wprowadza w błąd 
konsumenta, ponieważ odnosi on błędne wrażenie, że produkt został w całości lub znacznej 
części wyprodukowany w kraju wskazanym na etykiecie.

Poprawka 49
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W zakresie proporcjonalnym do 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
ocenionych na podstawie art. 6,
producenci, w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi, powierzają 
niezależnemu organowi trzeciemu zadanie 
przeprowadzenia kontroli zgodności,
przeprowadzają badanie próby produktów 
udostępnianych na rynku, rozpatrują 
skargi, prowadzą ewidencję skarg, 
produktów niezgodnych z wymaganiami i 
przypadków odzyskania produktu oraz 
informują dystrybutorów o tego rodzaju 
działaniach w zakresie monitorowania.

Or. en
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Poprawka 50
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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:

Or. en

Poprawka 51
Marielle de Sarnez

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 tym samym 
obowiązkom co producenci europejscy, a 
zatem dopilnowują, by produkt był zgodny 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4 oraz by producent
spełniał wymogi określone w art. 8 ust. 4, 
6 i 7.

Or. fr

Poprawka 52
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

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 jak określone w art. 6 
parametry UE, o których informacje 
znajdą się w dokumentacji technicznej 
przekazywanej przez niego importerowi.

Or. en

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 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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. 

Or. en
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Poprawka 54
Hans-Peter Martin

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 
zamierzony przez producenta bez takich 
instrukcji i informacji na temat 
bezpieczeństwa

Importerzy zapewniają, aby do produktu 
były dołączone instrukcje i informacje na 
temat bezpieczeństwa w językach łatwo 
zrozumiałych dla konsumentów,
określonych 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

Or. de

Poprawka 55
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

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 
zagrożeń, które może stwarzać produkt, 
ocenionych na podstawie art. 6,
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.

Or. en
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Poprawka 56
Cristiana Muscardini

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.

Or. en

Poprawka 57
Cristiana Muscardini

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 
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swoje produkty, wraz z dowodami 
poświadczającymi występowanie 
zasadniczych różnic między modelami.

Or. en

Poprawka 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 Unii lub w internecie
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.

Or. en

Poprawka 59
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Zwolnienie producentów, importerów i 
dystrybutorów z niektórych obowiązków
1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, art. 
10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie ma 
zastosowania w przypadku spełnienia 
następujących warunków:
a) nie jest bezpieczna tylko ograniczona 
liczba dobrze zidentyfikowanych 
produktów;
b) producent, importer lub dystrybutor 
mogą wykazać, że ryzyko jest pod pełną 
kontrolą i nie stanowi już zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;
c) przyczyna zagrożenia związanego z 
produktem jest tego rodzaju, że wiedza o 
niej nie jest użyteczna dla organów ani dla 
ludności.
2. W drodze aktów wykonawczych 
Komisja może określić sytuacje, które 
spełniają warunki ust. 1. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 19 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.

Or. en

Poprawka 60
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
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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 wszystkich produktów, 
kategorii lub grup produktów, z którymi, 
ze względu na ich szczególne właściwości 
lub szczególne warunki dystrybucji lub 
stosowania, może wiązać się zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
Komisja wymaga, by podmioty 
gospodarcze, które wprowadzają takie 
produkty do obrotu lub udostępniają je na 
rynku, utworzyły system 
identyfikowalności lub stosowały taki 
istniejący system.

Or. en

Poprawka 61
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System identyfikowalności polega na 
gromadzeniu i przechowywaniu w formie 
elektronicznej danych umożliwiających 
identyfikację produktu i podmiotów 
gospodarczych uczestniczących w 
łańcuchu dostaw tego produktu; system ten 
obejmuje także umieszczanie na produkcie, 
jego opakowaniu lub na załączonych do 
niego dokumentach nośnika danych 
umożliwiającego dostęp do tych danych.

2. System identyfikowalności polega na 
gromadzeniu i przechowywaniu w formie 
elektronicznej danych umożliwiających 
identyfikację produktu i podmiotów 
gospodarczych uczestniczących w 
łańcuchu dostaw tego produktu, w tym 
producentów z UE i producentów 
zagranicznych; system ten obejmuje także 
umieszczanie na produkcie, jego 
opakowaniu lub na załączonych do niego 
dokumentach nośnika danych 
umożliwiającego dostęp do tych danych. 
System identyfikowalności obowiązuje 
zarówno w odniesieniu do produktów 
krajowych, jak i importowanych.



AM\1000100PL.doc 35/36 PE514.717v02-00

PL

Or. en

Poprawka 62
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Or. en

Poprawka 63
Marielle de Sarnez

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 i 
wprowadzają wszelkie środki niezbędne do 
wdrożenia tych kar. Przewidziane kary 
muszą być skuteczne, zharmonizowane,
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.

Or. fr
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Poprawka 64
Jörg Leichtfried

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 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. Przewidziane kary mogą 
być proporcjonalne do ilości, wartości 
towaru i czasu, przez jaki był on dostępny 
na rynku.

Or. en


