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Poprawka 23
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 33, 114 i 207,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 33, 114, 169 i 207,

Or. it

Poprawka 24
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby zagwarantować swobodny
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona 
środowiska i bezpieczeństwo publiczne.
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów i dla stworzenia 
warunków sprzyjających uczciwej 
konkurencji na unijnym rynku towarów.
Konieczne są zatem przepisy dotyczące 
nadzoru rynku i kontroli produktów z 
państw trzecich wprowadzanych na rynek 
unijny.

(1) Aby zagwarantować prawa 
pracowników i konsumentów w UE oraz 
państwach trzecich utrzymujących 
stosunki handlowe z UE, konieczne jest 
zapewnienie tego, by produkty
wprowadzane na rynek UE spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów i pracowników oraz 
ich podstawowych praw, ochrona 
środowiska i bezpieczeństwo publiczne.
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów. Konieczne są 
zatem przepisy dotyczące nadzoru rynku i 
kontroli produktów z państw trzecich 
wprowadzanych na rynek unijny.

Or. en
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Poprawka 25
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona 
środowiska i bezpieczeństwo publiczne.
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów i dla stworzenia 
warunków sprzyjających uczciwej 
konkurencji na unijnym rynku towarów.
Konieczne są zatem przepisy dotyczące 
nadzoru rynku i kontroli produktów z 
państw trzecich wprowadzanych na rynek 
unijny.

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
uczciwe praktyki handlowe, ochrona 
konsumentów, ochrona środowiska, prawo 
do ochrony praw własności intelektualnej
i bezpieczeństwo publiczne. Zdecydowane 
egzekwowanie tych wymagań jest 
niezbędne dla właściwej ochrony tych 
interesów i dla stworzenia warunków 
sprzyjających uczciwej konkurencji na 
unijnym rynku towarów, zarówno w 
internecie, jak i poza nim. Konieczne są 
zatem przepisy dotyczące nadzoru rynku, 
w internecie i poza nim, i kontroli 
produktów z państw trzecich 
wprowadzanych na rynek unijny.

Or. en

Poprawka 26
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 

(1) Aby zagwarantować swobodny 
przepływ produktów, konieczne jest 
zapewnienie, by produkty te spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
interesów publicznych, takich jak szeroko 
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rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona 
środowiska i bezpieczeństwo publiczne. 
Zdecydowane egzekwowanie tych 
wymagań jest niezbędne dla właściwej 
ochrony tych interesów i dla stworzenia 
warunków sprzyjających uczciwej 
konkurencji na unijnym rynku towarów. 
Konieczne są zatem przepisy dotyczące 
nadzoru rynku i kontroli produktów z 
państw trzecich wprowadzanych na rynek 
unijny.

rozumiane zdrowie i bezpieczeństwo, 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
ochrona konsumentów, ochrona własności 
intelektualnej, ochrona środowiska i 
bezpieczeństwo publiczne. Zdecydowane 
egzekwowanie tych wymagań jest 
niezbędne dla właściwej ochrony tych 
interesów i dla stworzenia warunków 
sprzyjających uczciwej konkurencji na 
unijnym rynku towarów. Konieczne są 
zatem przepisy dotyczące nadzoru rynku i 
kontroli produktów z państw trzecich 
wprowadzanych na rynek unijny.

Or. fr

Poprawka 27
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Z uwagi na znaczenie UE jako 
globalnego bloku handlowego zachodzi 
konieczność wykorzystania tej pozycji w 
celu wspomagania ochrony interesów 
publicznych, takich jak zdrowie i 
bezpieczeństwo, ochrona praw 
pracowników oraz ochrona środowiska w 
państwach, z którymi UE utrzymuje 
stosunki handlowe.

Or. en

Poprawka 28
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem scalić przepisy rozporządzenia nr 
765/2008, dyrektywy 2001/95/WE oraz 
szeregu sektorowych aktów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczących 
nadzoru rynku, tak aby powstał jeden akt, 
który obejmie produkty zarówno ze 
zharmonizowanych, jak i 
niezharmonizowanych obszarów 
prawodawstwa unijnego, niezależnie od 
tego, czy są one przeznaczone do 
użytkowania przez konsumentów i 
użytkowników profesjonalnych, czy tylko 
istnieje prawdopodobieństwo, że będą 
przez nich stosowane.

(8) W niniejszym rozporządzeniu należy 
zatem scalić przepisy rozporządzenia nr 
765/2008, dyrektywy 2001/95/WE oraz 
szeregu sektorowych aktów prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii dotyczących 
nadzoru rynku, tak aby powstał jeden akt, 
który obejmie produkty zarówno ze 
zharmonizowanych, jak i 
niezharmonizowanych obszarów 
prawodawstwa unijnego, niezależnie od 
tego, czy są one sprzedawane w internecie,
czy poza nim, oraz od tego, czy są one 
przeznaczone do użytkowania przez 
konsumentów i użytkowników 
profesjonalnych, czy tylko istnieje 
prawdopodobieństwo, że będą przez nich 
stosowane.

Or. en

Poprawka 29
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Nadzór rynku powinien być oparty na 
ocenie ryzyka stwarzanego przez produkt, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
danych. Produkt objęty prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, w którym 
ustanowiono zasadnicze wymagania 
dotyczące ochrony określonych interesów 
publicznych należy uznać za 
niestwarzający zagrożenia dla tych 
interesów publicznych, jeśli spełnia on te 
zasadnicze wymagania.

(15) Nadzór rynku powinien być oparty na 
ocenie ryzyka stwarzanego przez produkt, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych 
danych, oraz na obowiązku dochowania
należytej staranności o wszystkie
zaangażowane podmioty gospodarcze, w 
szczególności pośredników, niezależnie od 
tego, czy produkt jest sprzedawany w 
internecie, czy poza nim. Produkt objęty 
prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, 
w którym ustanowiono zasadnicze 
wymagania dotyczące ochrony 
określonych interesów publicznych należy 
uznać za niestwarzający zagrożenia dla 
tych interesów publicznych, jeśli spełnia 
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on te zasadnicze wymagania.

Or. en

Poprawka 30
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W przypadku produktów 
niezharmonizowanych organy nadzoru 
rynku powinny wziąć pod uwagę 
dokumentację dostarczoną przez podmioty 
gospodarcze zgodnie z dyrektywą (UE) nr
[.../...] [w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych].

Or. en

Uzasadnienie

Należy utworzyć więcej powiązań między rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku a 
dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.

Poprawka 31
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
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konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
powinna uwzględniać dane dotyczące 
zagrożeń, które uprzednio wystąpiły w 
związku z danym produktem. Należy także 
uwzględnić wszelkie środki wprowadzone 
przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia. Szczególnie należy wziąć pod 
uwagę potencjalne narażenie 
konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.

konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
powinna uwzględniać dane dotyczące 
zagrożeń, które uprzednio wystąpiły w 
związku z danym produktem. Należy także 
uwzględnić wszelkie środki wprowadzone 
przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia. Szczególnie należy wziąć pod 
uwagę potencjalne narażenie 
konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.
Organy nadzoru rynku nadal stosują
zasadę ostrożności w przypadkach, kiedy 
dowód naukowy nie daje pewności co do 
bezpieczeństwa produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ostrożności została wyraźnie wspomniana w bieżących dyrektywach i 
rozporządzeniach w sprawie bezpieczeństwa produktów oraz nadzoru rynku.

Poprawka 32
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 

(18) Do celów niniejszego rozporządzenia 
należy dokonywać oceny ryzyka w celu 
zidentyfikowania produktów, które mają 
potencjalnie negatywny wpływ na interesy 
publiczne chronione na mocy 
[rozporządzenia (UE) nr xxxx (w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych)], sektorowych aktów 
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prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
powinna uwzględniać dane dotyczące 
zagrożeń, które uprzednio wystąpiły w 
związku z danym produktem. Należy także 
uwzględnić wszelkie środki wprowadzone 
przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy w celu wyeliminowania 
zagrożenia. Szczególnie należy wziąć pod 
uwagę potencjalne narażenie 
konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.

prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
innych przepisów unijnych dotyczących 
produktów, które są objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Taka ocena ryzyka 
powinna uwzględniać dane dotyczące 
zagrożeń, które uprzednio wystąpiły w 
związku z danym produktem. Należy także 
uwzględnić wszelkie środki wprowadzone 
przez zainteresowany podmiot 
gospodarczy, z zastosowaniem obowiązku 
dochowania należytej staranności, w celu 
wyeliminowania zagrożenia. Szczególnie 
należy wziąć pod uwagę potencjalne 
narażenie konsumentów, w odróżnieniu od 
użytkowników profesjonalnych, jak 
również zwiększone narażenie niektórych 
kategorii konsumentów, takich jak dzieci, 
osoby starsze lub niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 33
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) Zobowiązanie organów 
odpowiedzialnych za kontrolę produktów 
wprowadzanych na rynek unijny do 
przeprowadzania kontroli na właściwą 
skalę przyczyni się zatem do zwiększenia 
bezpieczeństwa unijnego rynku produktów.
W celu zwiększenia skuteczności takich 
kontroli należy zacieśnić współpracę i 
zintensyfikować wymianę informacji 
pomiędzy tymi organami a organami 
nadzoru rynku w odniesieniu do produktów 
stwarzających zagrożenie. Z uwagi na 
rosnące znaczenie przywozu na teren UE 
oraz obaw wyrażanych przez 
zainteresowane strony z powodu 
niewystarczających kontroli granicznych 
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Komisja będzie monitorować i oceniać 
ogólne funkcjonowanie kontroli na 
granicach zewnętrznych i w przypadku 
znacznych braków będzie kierować do 
państw członkowskich zalecenia.

Or. en

Poprawka 34
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 35
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Komisja powinna zapewnić 
skuteczne wdrażanie wieloletniego planu 
działania w zakresie nadzoru rynku 
obejmującego okres 2013–2015
zatytułowanego „Dwadzieścia działań na 
rzecz bezpieczniejszych i zgodnych z 
obowiązującymi wymaganiami produktów 
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dla Europy: wieloletni plan działania w 
zakresie nadzoru w odniesieniu do 
produktów w UE”. Do końca 2015 r. 
Komisja powinna przygotować 
sprawozdanie dotyczące wyników 
uzyskanych w ramach dwudziestu 
przewidzianych działań oraz ocenić 
konieczność podjęcia działań o 
charakterze ustawodawczym oraz 
nieustawodawczym mających na celu 
zmniejszenie ilości produktów 
niebezpiecznych i niezgodnych z
wymaganiami, jak również zapewnienie 
skuteczności nadzoru nad produktami 
zarówno na terenie Unii, jak i przy ich 
wjeździe na teren Unii.

Or. en

Poprawka 36
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać równowagę między 
przejrzystością uzyskiwaną dzięki 
upublicznianiu możliwie jak największej 
ilości informacji a koniecznością 
zachowania poufności, np. ze względu na 
ochronę danych osobowych, tajemnicę 
handlową lub ochronę dochodzeń, zgodnie 
z zasadami poufności wynikającymi z 
obowiązującego prawa krajowego lub – w 
przypadku Komisji – z rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 
r. w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji. W kontekście niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 

(30) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać równowagę między 
przejrzystością uzyskiwaną dzięki 
upublicznianiu możliwie jak największej 
ilości informacji a koniecznością 
zachowania poufności, np. ze względu na 
ochronę danych osobowych lub ochronę 
dochodzeń, zgodnie z zasadami poufności 
wynikającymi z obowiązującego prawa 
krajowego. W kontekście niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
przepisy 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 i rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
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października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych i rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2000 r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych.

2000 r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych.

Or. en

Poprawka 37
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Informacje wymieniane pomiędzy 
właściwymi organami należy objąć 
gwarancją ścisłej poufności i tajemnicy 
zawodowej i traktować je tak, by 
dochodzenia przebiegały w sposób 
niezakłócony i by reputacja podmiotów 
gospodarczych nie doznała uszczerbku.

(31) Informacje wymieniane pomiędzy 
właściwymi organami należy objąć 
gwarancją ścisłej poufności i tajemnicy 
zawodowej i traktować je tak, by 
dochodzenia przebiegały w sposób 
niezakłócony.

Or. en

Poprawka 38
George Sabin Cutaş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń niniejszego rozporządzenia oraz 

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

zapewnić ich egzekwowanie. Kary te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające w celu zniechęcenia 
nieuczciwych sprzedawców do celowego 
wprowadzania na rynek wewnętrzny 
produktów niebezpiecznych i niezgodnych 
z wymaganiami.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zasobów umożliwiających prowadzenie nadzoru rynku doprowadził do powstania 
rozbieżności handlowych, wskutek których nieuczciwi sprzedawcy celowo wybierają punkty 
wejścia na rynek wewnętrzny charakteryzujące się najmniej skutecznym nadzorem rynku oraz 
najniższymi karami. Należy zapewnić dostępność wystarczających zasobów przeznaczonych 
na nadzór rynku, nie nakładając nieproporcjonalnych ograniczeń na krajowe budżety państw 
członkowskich odpowiedzialnych za jego wdrożenie.

Poprawka 39
George Sabin Cutaş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Aby zapewnić skuteczność kar 
nakładanych na podmioty gospodarcze 
przez państwa członkowskie, należy 
zapewnić skoordynowane wprowadzenie 
tych kar.

Or. en

Poprawka 40
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

przynajmniej częściowo finansowany z 
opłat pobieranych od podmiotów 
gospodarczych w przypadku, gdy 
podmioty te zostały zobowiązane przez 
organy nadzoru rynku do podjęcia działań 
naprawczych lub jeżeli organy te są same 
zobowiązane do podjęcia odpowiednich 
działań. Powyższe opłaty nie powinny być 
pobierane kosztem konsumenta, w 
związku z czym nie powinny mieć wpływu
na cenę detaliczną produktu.

Or. en

Poprawka 41
George Sabin Cutaş

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Zyski uzyskane w wyniku 
wprowadzenia niniejszego rozporządzenia 
powinny zostać przeznaczone na działania 
w zakresie nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zasobów umożliwiających prowadzenie nadzoru rynku doprowadził do powstania 
rozbieżności handlowych, wskutek których nieuczciwi sprzedawcy celowo wybierają punkty 
wejścia na rynek wewnętrzny charakteryzujące się najmniej skutecznym nadzorem rynku oraz 
najniższymi karami. Należy zapewnić dostępność wystarczających zasobów przeznaczonych 
na nadzór rynku, nie nakładając nieproporcjonalnych ograniczeń na krajowe budżety państw 
członkowskich odpowiedzialnych za jego wdrożenie.

Poprawka 42
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie, 
aby znajdujące się w obrocie produkty 
objęte prawodawstwem unijnym spełniały 
wysokie wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych 
interesów publicznych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego poprzez stworzenie ram dla 
spójnego nadzoru rynku, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, gdyż realizacja 
tego celu wymaga wysokiego stopnia 
współpracy, interakcji i jednorodności 
działań między wszystkimi właściwymi 
organami wszystkich państw 
członkowskich, natomiast ze względu na 
skalę i skutki możliwe jest jego lepsze 
osiągnięcie na poziomie Unii, może ona 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(41) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie, 
aby znajdujące się w obrocie produkty, 
sprzedawane zarówno w internecie, jak i 
poza nim, objęte prawodawstwem unijnym 
spełniały wysokie wymagania w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
innych interesów publicznych, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
zarówno w internecie, jak i poza nim,
poprzez stworzenie ram dla spójnego 
nadzoru rynku, nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, gdyż realizacja tego celu 
wymaga wysokiego stopnia współpracy, 
interakcji i jednorodności działań między 
wszystkimi właściwymi organami 
wszystkich państw członkowskich, 
natomiast ze względu na skalę i skutki 
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, może ona podjąć działania 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 43
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 

(42) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
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Europejskiej. W szczególności niniejsze 
rozporządzenie ma na celu pełne 
przestrzeganie obowiązku zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i ochrony konsumentów, a także swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz prawa własności,

Europejskiej. W szczególności niniejsze 
rozporządzenie ma na celu pełne 
przestrzeganie obowiązku zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi, a także poszanowania praw 
konsumentów i pracowników,

Or. en

Poprawka 44
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W szczególności niniejsze 
rozporządzenie ma na celu pełne 
przestrzeganie obowiązku zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i ochrony konsumentów, a także swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz prawa własności,

(42) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W szczególności niniejsze 
rozporządzenie ma na celu pełne 
przestrzeganie obowiązku zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi, ochrony konsumentów i ochrony 
praw własności intelektualnej, a także 
swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz prawa własności,

Or. fr

Poprawka 45
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
dostępne w internecie lub poza nim 
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wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, uczciwe praktyki handlowe,
ochronę konsumentów, ochronę 
środowiska, ochronę praw własności 
intelektualnej, ochronę bezpieczeństwa 
publicznego, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

Or. en

Poprawka 46
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę praw pracowników 
i konsumentów, ochronę środowiska, 
bezpieczeństwo publiczne, a także 
zabezpieczające inne interesy publiczne.

Or. en

Poprawka 47
Franck Proust

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty 
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spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

spełniają wymagania zapewniające, na 
wysokim poziomie, ochronę szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów,
ochronę praw własności intelektualnej i 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

Or. fr

Poprawka 48
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozdziały I, II, III, V i VI niniejszego 
rozporządzenia stosuje się do wszystkich 
produktów, które są objęte zakresem 
rozporządzenia (UE) nr […w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych] lub prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, w tym do 
produktów montowanych bądź 
wytwarzanych na użytek własny 
producenta, o ile to prawodawstwo 
harmonizacyjne nie zawiera 
szczegółowych przepisów mających taki 
sam cel.

1. Rozdziały I, II, III, V i VI niniejszego 
rozporządzenia stosuje się do wszystkich 
produktów, które są objęte zakresem 
rozporządzenia (UE) nr […w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych] lub prawodawstwem 
harmonizacyjnym Unii, w tym do 
produktów montowanych bądź 
wytwarzanych na wyłączny użytek własny 
producenta, o ile to prawodawstwo 
harmonizacyjne nie zawiera 
szczegółowych przepisów mających taki 
sam cel.

Or. it

Uzasadnienie

Przez wyłączny użytek własny rozumie się zastosowanie mające miejsce wewnątrz struktury 
produkcyjnej producenta produktów, które są wprowadzane na rynek do sprzedaży.

Poprawka 49
Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „udostępnienie 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 lub przedstawienie produktu 
w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub 
używania na rynku unijnym, w internecie 
lub poza nim, w ramach działalności 
handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

Or. en

Poprawka 50
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu na rynku unijnym 
po raz pierwszy;

3) „wprowadzenie do obrotu” oznacza 
udostępnienie produktu na rynku unijnym 
po raz pierwszy, zarówno w internecie, jak 
i poza nim;

Or. en

Poprawka 51
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „nadzór rynku” oznacza czynności 
wykonywane i środki wprowadzane przez 
organy publiczne w celu zapewnienia, by 
produkty nie stanowiły zagrożenia dla 
zdrowia, bezpieczeństwa lub 
jakiegokolwiek innego aspektu ochrony 
interesów publicznych, a w przypadku 

11) „nadzór rynku” oznacza czynności 
wykonywane i środki wprowadzane przez 
organy publiczne w celu zapewnienia tego, 
by produkty dostępne zarówno w 
internecie, jak i poza nim nie stanowiły 
zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa 
lub jakiegokolwiek innego aspektu 
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produktów objętych zakresem 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, by 
były one zgodne z wymaganiami 
określonymi w tym prawodawstwie;

ochrony interesów publicznych, a w 
przypadku produktów objętych zakresem 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, by 
były one zgodne z wymaganiami 
określonymi w tym prawodawstwie;

Or. en

Poprawka 52
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „organ nadzoru rynku” oznacza organ 
państwa członkowskiego odpowiedzialny 
za wykonywanie nadzoru rynku na jego 
terytorium;

12) „organ nadzoru rynku” oznacza organ 
państwa członkowskiego odpowiedzialny 
za wykonywanie nadzoru rynku, zarówno 
w internecie, jak i poza nim, na jego 
terytorium;

Or. en

Poprawka 53
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

warunkach jego używania, przy 
uwzględnieniu okresu jego używania, oraz 
w odpowiednich przypadkach, oddania do 
użytku, instalacji i konserwacji;

Or. fr

Poprawka 54
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 55
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „produkt stwarzający zagrożenie” 
oznacza produkt mogący mieć 
niekorzystny wpływ na szeroko rozumiane 
zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę 

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

zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
prawa pracowników w związku z brakiem 
zgodności z podstawowymi konwencjami 
MOP, ochronę konsumentów, środowisko i 
bezpieczeństwo publiczne, również w 
kraju, w którym produkt został 
wyprodukowany lub był przetwarzany, jak 
również na innego rodzaju interesy 
publiczne w stopniu, który wykracza poza 
uznawany za racjonalny i dopuszczalny w 
zwykłych lub w innych, dających się 
racjonalnie przewidzieć, warunkach jego 
używania, przy uwzględnieniu okresu jego 
używania, oraz w odpowiednich 
przypadkach, oddania do użytku, instalacji 
i konserwacji;

Or. en

Poprawka 56
Cristiana Muscardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „produkt należący do regulacyjnych 
kategorii ryzyka” oznacza produkt 
niezgodny z prawodawstwem Unii
mającym zastosowanie w danym 
przypadku; 

Or. en

Poprawka 57
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 18) „prawodawstwo harmonizacyjne Unii” 



AM\941289PL.doc 23/41 PE514.716v01-00

PL

oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki obrotu 
produktami;

oznacza prawodawstwo Unii 
harmonizujące warunki udostępniania 
produktów na rynku, zarówno w 
internecie, jak i poza nim;

Or. en

Poprawka 58
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyszczególnienie i wzmocnienie tego przepisu we wniosku Komisji.

Poprawka 59
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie nie były 

2. Nadzór rynku jest organizowany i 
sprawowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w celu zapewnienia, by 
produkty stanowiące zagrożenie oraz 



PE514.716v01-00 24/41 AM\941289PL.doc

PL

udostępniane na rynku unijnym, a jeżeli 
takie produkty zostały udostępnione – aby 
podjęte zostały skuteczne środki w celu 
wyeliminowania zagrożenia stwarzanego 
przez te produkty.

produkty niezgodne z wymaganiami w 
ramach mających zastosowanie przepisów 
unijnych nie były udostępniane na rynku 
unijnym, a jeżeli takie produkty zostały 
udostępnione – aby podjęte zostały 
skuteczne środki w celu wyeliminowania 
zagrożenia stwarzanego przez te produkty.

Or. en

Poprawka 60
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania 
dotyczące tych działań i kontroli.
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie 
mogą podawać streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej.

3. Realizacja działań w zakresie nadzoru 
rynku i kontrole na granicach 
zewnętrznych są monitorowane przez 
państwa członkowskie, które co roku 
przedkładają Komisji sprawozdania
dotyczące tych działań i kontroli.
Informacje zawarte w sprawozdaniach 
obejmują dane statystyczne dotyczące 
liczby przeprowadzonych kontroli, 
wyjaśnienia dotyczące sposobu 
przeprowadzenia kontroli i oceny ryzyka 
oraz dostępnych zasobów. Takie 
informacje są przekazywane przez 
wszystkie państwa członkowskie. Państwa 
członkowskie mogą podawać streszczenie 
wyników do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 61
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Organom nadzoru rynku przyznaje się 
uprawnienia i powierza zasoby i środki 
niezbędne do prawidłowego wykonywania 
ich zadań. Państwa członkowskie każdego 
roku będą informować Komisję o 
zasobach przeznaczonych na organy 
nadzoru rynku. Na tej podstawie Komisja 
oceni odpowiedniość przydzielenia 
zasobów i w przypadku 
niewystarczających zasobów prześle 
państwom członkowskim zalecenia.

Or. en

Poprawka 62
Salvatore Iacolino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Organy nadzoru rynku angażują się w 
przyspieszenie harmonizacji systemów 
kontroli celnej przy wsparciu władz 
krajowych.

Or. it

Uzasadnienie

Harmonizacja procedur celnych ułatwiłaby kontrolę przywożonych towarów, w szczególności 
w przypadku tych produktów, które wiążą się z większym ryzykiem związanym z pochodzeniem 
lub ze składnikami.

Poprawka 63
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Organy nadzoru rynku muszą w pełni 
przyczyniać się do postępów harmonizacji 
systemów kontroli celnej we współpracy z
władzami krajowymi.

Or. en

Poprawka 64
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku znanego lub nowego
zagrożenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1,
organy nadzoru rynkowego ostrzegają w 
odpowiednim terminie użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie.

Or. en

Poprawka 65
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru współpracują z 
podmiotami gospodarczymi w celu 
zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu 
przez produkty udostępniane przez te 
podmioty lub w celu jego ograniczenia. W 
tym celu zachęcają podmioty gospodarcze
do podejmowania dobrowolnych działań i 
propagują te działania, m.in., w 

Organy nadzoru współpracują z 
podmiotami gospodarczymi oraz ze 
związkami zawodowymi w celu 
zapobieżenia zagrożeniu stwarzanemu 
przez produkty udostępniane przez te 
podmioty gospodarcze lub w celu jego 
ograniczenia oraz opracowują wytyczne i 
promują przestrzeganie kodeksów dobrych 
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stosownych przypadkach, poprzez 
opracowywanie i przestrzeganie kodeksów 
dobrych praktyk.

praktyk.

Or. en

Poprawka 66
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 67
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne obowiązki podmiotów 
gospodarczych

Ogólne obowiązki producentów i 
importerów

Or. en

Poprawka 68
Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Producenci i importerzy dopilnowują, 
by ich produkty były wprowadzane do 
obrotu i zatwierdzane zgodnie z 
wymogami określonymi w prawodawstwie 
UE, które są objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, i że są bezpieczne w 
użyciu.

Or. en

Poprawka 70
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Producenci oraz importerzy 
posiadający siedzibę poza Unią 
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wyznaczają jednego przedstawiciela z 
siedzibą w Unii na cele nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 71
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Dla każdego produktu wprowadzanego 
do obrotu producenci oraz importerzy 
wskazują swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową produktu lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz adres 
na terenie Unii, pod jakim można się z 
nimi kontaktować.

Or. en

Poprawka 72
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty gospodarcze przekazują 
wszelkie niezbędne informacje organom 
nadzoru rynku, w tym informacje, które 
umożliwiają dokładną identyfikację 
produktu i prześledzenie drogi produktu.

2. Producenci i importerzy przekazują 
wszelkie niezbędne informacje organom 
nadzoru rynku, w tym informacje, które 
umożliwiają dokładną identyfikację 
produktu i prześledzenie drogi produktu.

Or. en

Poprawka 73
Cristiana Muscardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Producenci posiadający siedzibę poza 
Unią wyznaczają jednego przedstawiciela 
z siedzibą w Unii na cele nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 74
Cristiana Muscardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Importerzy dysponują zezwoleniem
producenta posiadającego siedzibę poza 
Unią na działanie w charakterze jedynego
przedstawiciela producenta w zakresie
nadzoru rynku.

Or. en

Poprawka 75
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy produkty nie podlegają 
prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii, 
organy nadzoru rynku wezmą pod 
należytą uwagę protokoły, listy kontrolne 
oraz inne dokumenty mające znaczenie, 
które dostarczą podmioty gospodarcze w 
odniesieniu do oceny ryzyka produktów 
zgodnie z dyrektywą [...] w sprawie 
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bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Poprawka 76
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) produkt lub przedstawienie produktu
zostały oznaczone bez zezwolenia znakiem 
towarowym, który jest identyczny z 
zarejestrowanym znakiem towarowym lub 
do niego podobny, przez co nie ma 
gwarancji co do jego autentyczności bądź 
pochodzenia.

Or. en

Poprawka 77
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot gospodarczy zapewnia podjęcie 
wszystkich niezbędnych działań 

Podmiot gospodarczy, dochowując
należytej staranności, zapewnia podjęcie 
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naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których to dotyczy i które ten 
podmiot udostępnił na rynku w całej Unii.

wszystkich niezbędnych działań 
naprawczych w odniesieniu do wszystkich 
produktów, których to dotyczy i które ten 
podmiot udostępnił na rynku w całej Unii.

Or. en

Poprawka 78
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
nie mogą ustalić tożsamości danego 
podmiotu gospodarczego lub gdy dany 
podmiot gospodarczy nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych zgodnie 
z art. 9 ust. 3 w określonym terminie, 
organy nadzoru rynku wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki mające na celu 
wyeliminowanie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt.

1. W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
nie mogą ustalić tożsamości danego 
podmiotu gospodarczego lub gdy dany 
podmiot gospodarczy nie dochował 
należytej staranności lub nie podjął 
niezbędnych działań naprawczych zgodnie 
z art. 9 ust. 3 w określonym terminie, 
organy nadzoru rynku wprowadzają 
wszelkie niezbędne środki mające na celu 
wyeliminowanie zagrożenia stwarzanego 
przez produkt.

Or. en

Poprawka 79
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych.

Ocena ryzyka powinna opierać się na 
dostępnych dowodach naukowych lub 
technicznych, a w przypadkach gdy
zachodzi podejrzenie ryzyka 
spowodowania szkody dla zdrowia 
publicznego mimo braku dowodów 
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naukowych, należy oprzeć się na zasadzie 
ostrożności.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada ostrożności została wyraźnie uwzględniona w bieżących dyrektywach i 
rozporządzeniach w sprawie nadzoru rynku oraz bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych;
w związku z powyższym powinna ona stać się wyraźnym punktem odniesienia w przyszłym 
prawodawstwie, szczególnie w perspektywie bieżącej oraz przyszłej tendencji do zwiększania 
przywozu na teren UE oraz znaczącej ilości produktów niezharmonizowanych.

Poprawka 80
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) z wszelkimi konwencjami MOP 
podpisanymi i ratyfikowanymi przez 
państwa zaangażowane w proces 
produkcji lub przetwarzanie danego 
produktu.

Or. en

Poprawka 81
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy produkty nie podlegają 
prawodawstwu harmonizacyjnemu Unii, 
organy odpowiedzialne za kontrole na 
granicach zewnętrznych wezmą pod 
należytą uwagę protokoły, listy kontrolne 
oraz inne dokumenty mające znaczenie, 
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które dostarczą podmioty gospodarcze w 
odniesieniu do oceny ryzyka produktów
zgodnie z dyrektywą (UE) nr [.../...] [w 
sprawie bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych] oraz które zostaną im 
udostępnione przez organy nadzoru rynku 
w celu przeprowadzenia oceny ryzyka 
produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy usprawnić komunikację i współpracę między organami nadzoru rynku a organami 
odpowiedzialnymi za kontrole na granicach zewnętrznych, szczególnie w przypadku 
produktów nieobjętych prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, standardami UE ani
odpowiednim ustawodawstwem krajowym, w przypadku którego trudniej jest przeprowadzić 
kontrolę bezpieczeństwa. Jest to konieczne w kontekście bieżącego oraz przyszłego 
zwiększenia przywozu.

Poprawka 82
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) produkt lub przedstawienie produktu
zostały oznaczone bez zezwolenia znakiem 
towarowym, który jest identyczny z 
zarejestrowanym znakiem towarowym lub 
do niego podobny, przez co nie ma 
gwarancji co do jego autentyczności bądź 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 83
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja powinna zagwarantować, że 
organy odpowiedzialne za kontrolę 
produktów na granicach zewnętrznych 
przeprowadzają kontrole w sposób 
jednolity na terenie całej UE. Komisja 
powinna również ocenić, czy organy 
dysponują odpowiednimi zasobami, aby 
skutecznie pełnić swoje funkcje. W tym 
celu państwa członkowskie powinny co 
roku wysyłać do Komisji sprawozdanie, w 
którym wyjaśnia się sposób 
przeprowadzania kontroli i oceny ryzyka 
przez władze krajowe, przedstawia się
dostępne zasoby oraz statystyki na temat 
liczby przeprowadzonych kontroli. W 
oparciu o ten mechanizm 
sprawozdawczości Komisja może, w 
przypadku istotnych rozbieżności i 
braków, wysyłać do państw członkowskich 
swoje zalecenia.

Or. en

Poprawka 84
Paul Murphy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

warunkiem że spełnione zostały wszystkie 
inne wymagania i formalności dotyczące 
tego dopuszczenia.

Or. en

Poprawka 85
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Prowadzona jest skuteczna współpraca i 
wymiana informacji między organami 
nadzoru rynku z państw członkowskich, 
między różnymi organami w ramach 
poszczególnych państw członkowskich 
oraz między organami nadzoru rynku a 
Komisją i odpowiednimi unijnymi 
agencjami w zakresie programów nadzoru 
rynku oraz wszelkich kwestii dotyczących 
produktów stwarzających zagrożenie, 
zarówno w związku z ich pochodzeniem, 
jak i ze składnikami. Państwa 
członkowskie zapewniają pełną spójność 
powyższych procedur z procedurami 
zarządzania granicami zewnętrznymi 
Unii.

Or. it

Uzasadnienie

Współpraca między organami a służbami celnymi jest kluczowa dla zagwarantowania 
odpowiednich procedur kontroli towarów przywożonych na terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej.

Poprawka 86
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Prowadzona jest skuteczna współpraca i 
wymiana informacji między organami 
nadzoru rynku z państw członkowskich, 
między różnymi organami w ramach 
poszczególnych państw członkowskich 
oraz między organami nadzoru rynku a 
Komisją i odpowiednimi unijnymi 
agencjami w zakresie programów nadzoru 
rynku oraz wszelkich kwestii dotyczących 
produktów stwarzających zagrożenie, 
również w perspektywie zapewnienia 
pełnej spójności w zarządzaniu granicami 
zewnętrznymi UE.

Or. en

Poprawka 87
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku mogą 
współpracować z właściwymi organami 
państw trzecich w celu wymiany 
informacji i wsparcia technicznego, 
upowszechniania i ułatwiania dostępu do 
unijnych systemów wymiany informacji, w
tym systemu RAPEX zgodnie z art. 19 ust. 
4, oraz upowszechniania działalności 
związanej z oceną zgodności i nadzorem 
rynku.

1. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynku współpracują z właściwymi 
organami państw trzecich w celu wymiany 
informacji i wsparcia technicznego, 
upowszechniania i ułatwiania dostępu do 
unijnych systemów wymiany informacji, w 
tym systemu RAPEX zgodnie z art. 19 ust. 
4, oraz upowszechniania działalności 
związanej z oceną zgodności i nadzorem 
rynku.

Or. it

Uzasadnienie

Współpraca między organami nadzoru jest niezbędnym warunkiem wstępnym mającym na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku; należy ją zatem wspierać jako działanie 
obowiązkowe w stosownych przypadkach.
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Poprawka 88
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzoru rynku mogą
współpracować z właściwymi organami 
państw trzecich w celu wymiany 
informacji i wsparcia technicznego, 
upowszechniania i ułatwiania dostępu do 
unijnych systemów wymiany informacji, w 
tym systemu RAPEX zgodnie z art. 19 ust. 
4, oraz upowszechniania działalności 
związanej z oceną zgodności i nadzorem 
rynku.

1. W stosownych przypadkach organy 
nadzoru rynku muszą współpracować z 
właściwymi organami państw trzecich w 
celu wymiany informacji i wsparcia 
technicznego, upowszechniania i 
ułatwiania dostępu do unijnych systemów 
wymiany informacji, w tym systemu 
RAPEX zgodnie z art. 19 ust. 4, oraz 
upowszechniania działalności związanej z 
oceną zgodności i nadzorem rynku.

Or. en

Poprawka 89
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
które nakładają na podmioty gospodarcze 
określone obowiązki, oraz w przypadku 
naruszenia jakichkolwiek przepisów 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii 
dotyczącego produktów objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, które 
nakładają na podmioty gospodarcze 
określone obowiązki, jeśli prawodawstwo 
to nie przewiduje kar, oraz wprowadzają 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
ich wykonania. Przewidziane kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 

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

powiadamiają o tych przepisach Komisję 
do dnia [insert date - 3 months prior to the 
date of application of this Regulation] r. 
oraz niezwłocznie informują ją o
wszystkich późniejszych zmianach tych 
przepisów.

Or. en

Poprawka 90
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 91
Cristiana Muscardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa minimalne kwoty kar 
oraz warunki pobierania kar, łącznie ze 
specjalnymi przepisami mającymi 
zastosowanie wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en
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Poprawka 92
George Sabin Cutaş

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty kar są przeznaczane na działania w 
zakresie nadzoru rynku w danych 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Brak zasobów umożliwiających prowadzenie nadzoru rynku doprowadził do powstania 
rozbieżności handlowych, wskutek których nieuczciwi sprzedawcy celowo wybierają punkty 
wejścia na rynek wewnętrzny charakteryzujące się najmniej skutecznym nadzorem rynku oraz 
najniższymi karami. Należy zapewnić dostępność wystarczających zasobów przeznaczonych 
na nadzór rynku, nie nakładając nieproporcjonalnych ograniczeń na krajowe budżety państw 
członkowskich odpowiedzialnych za jego wdrożenie.

Poprawka 93
Cristiana Muscardini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje naruszenia przepisów 
podlegające karze obejmują co najmniej 
następujące:
a) produkty stanowiące zagrożenie 
zgodnie z art. 9 ust. 2 do lit. d) lub 
niespełniające kryteriów, o których mowa 
w art. 13 ust. 2 lit. a), b) i c);
b) złożenie fałszywej deklaracji podczas 
procedury homologacji, prowadzące do 
odzyskania produktu;
c) zafałszowanie wyników testu w 
przypadku homologacji typu;
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d) odmowę zezwolenia dostępu do 
informacji.

Or. en


