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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Swobodny przepływ bezpiecznych, legalnych i niepodrobionych produktów konsumpcyjnych 
jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej, niezbędnym filarem dla funkcjonowania 
jednolitego rynku, będącym w stanie przywrócić zaufanie konsumentów, którym obecnie, ze
względu na lukę w prawie europejskim, nie przysługuje prawo do informacji o pochodzeniu 
produktów, które kupują.

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

Tekst rozporządzenia jest ambitny i nakłada na producentów, importerów i dystrybutorów 
szereg obowiązków zapewniających, że informacje są dobrze widoczne dla konsumenta, 
mimo że pozostaje kilka kwestii do wyjaśnienia odnośnie do stosowania tych obowiązków.

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

Obowiązek wskazania pochodzenia produktów zostaje dodany do podstawowych wymogów 
w zakresie identyfikowalności i wzbogaca je, ponieważ ułatwia organom nadzoru 
identyfikację miejsca produkcji i sprzyja kontaktom z władzami kraju pochodzenia, w ramach 
dwustronnej lub wielostronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.  Informacja 
dotycząca państwa, w którym produkt został wytworzony, nie wpływa myląco na wybór 
konsumentów, lecz wręcz przeciwnie ma podstawowe znaczenie, aby konsument mógł ocenić 
zrównoważony charakter produktu w zakresie norm socjalnych, środowiskowych, 
produkcyjnych oraz jakość i bezpieczeństwo samego produktu. Wolny wybór istnieje wtedy, 
kiedy konsument dysponuje wszystkimi informacjami potrzebnymi do dokonania 
świadomego zakupu. Ma to już miejsce w wielu krajach, będących naszymi partnerami i 
konkurentami handlowymi, gdzie bardziej rygorystyczne reguły pochodzenia obowiązują od 
lat 20. i są obowiązkowe dla wszystkich towarów, w tym towarów produkowanych w Europie 
i importowanych do tych krajów. Przykładem tego są Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, 
Japonia i inne. 
Informacja daje bezpieczeństwo a bezpieczeństwo informacji jest ważne zarówno dla zdrowia 
konsumentów, jak i dla rozwoju przemysłowego Europy.



PE513.019v01-00 4/11 PA\937477PL.doc

PL

Sprawozdawczyni ma jednak wątpliwości co do charakteru ryzyka, o którym mowa w tekście 
rozporządzenia: nie ma pewności co do tego, czy obowiązki w zakresie identyfikowalności 
mają dotyczyć bez wyjątku wszystkich produktów niezharmonizowanych, czy też, w celu 
zapewnienia poszanowania zasady proporcjonalności, należy z takiego obowiązku zwolnić te 
produkty, w przypadku których poziom ryzyka jest bardzo niski, lub które są już objęte 
innymi dyrektywami i rozporządzeniami. 
W ramach uproszczenia ustawodawstwa należałoby rozszerzyć zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia na wszystkie produkty niezharmonizowane, a zwolnienie powinno dotyczyć 
jedynie przemysłu spożywczego.

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

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

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 

(20) Zapewnienie identyfikacji,
pochodzenia 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 
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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.

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

Uzasadnienie

Wskazanie pochodzenia produktów jest jednym z wymogów umożliwiających 
identyfikowalność produktów i ma na celu informowanie konsumentów i właściwych organów 
krajowych o produktach niespełniających norm bezpieczeństwa, na których opiera się to 
rozporządzenie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 

(21) Wskazanie miejsca pochodzenia jest 
uzupełnieniem podstawowych wymagań 
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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.

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, umożliwienie konsumentom 
powiązania produktów z normami 
socjalnymi, środowiskowymi i 
bezpieczeństwa kraju ich pochodzenia, a 
także ochronę konsumentów przed 
towarami podrobionymi lub nielegalnymi.
Takie informacje mogą ułatwić organom 
n a d z o r u  rynku prześledzenie drogi 
produktu od miejsca, w którym faktycznie 
został on wytworzony, oraz umożliwiają 
skontaktowanie się z organami państwa 
pochodzenia w ramach dwustronnej lub 
wielostronnej współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych i zwalczania podrabiania
w celu podjęcia odpowiednich następczych
działań monitorujących, jak to już ma 
miejsce w wielu krajach będących 
naszymi partnerami i konkurentami 
handlowymi, gdzie już od lat 20. ubiegłego 
wieku stosuje się bardziej restrykcyjne 
reguły pochodzenia w odniesieniu do 
wszystkich towarów, również tych 
produkowanych w Europie i 
importowanych do tych krajów.
Przykładem tego są m. in. Stany 
Zjednoczone, Meksyk, Kanada i Japonia.

Or. it

Uzasadnienie

Wskazanie miejsca pochodzenia jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa produktów, 
nie tylko w odniesieniu do właściwych organów krajowych, w przypadku chęci ustalenia 
adresu, gdzie dany produkt został wytworzony, ale również w odniesieniu do bezpieczeństwa 
konsumentów, którzy będą poinformowani, będą mieli poczucie bycia chronionymi i którzy 
będą dokonywać świadomych wyborów przy zakupach.
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Poprawka 3

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. Kary te muszą 
być skuteczne, możliwie jak najbardziej 
zharmonizowane, proporcjonalne do ilości
i do wartości towaru oraz do czasu, w 
którym był on dostępny na rynku, a także
odstraszające

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. „udostępnianie na rynku” oznacza 
dostarczenie produktu w celu jego 
rozprowadzenia, spożycia lub 
wykorzystania na rynku unijnym oraz na 
rynku internetowym w ramach 
działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie;

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wprowadzenie odniesienia do rynku internetowego, który nie podlega 
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kontrolom w przypadku, gdy produkt wprowadzony do obrotu jest rozprowadzany 
bezpośrednio do domu konsumentów. Zwłaszcza jeśli produkt jest małego rozmiaru.

Poprawka 5

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 produkcie informacji o 
państwie pochodzenia produktu lub, jeżeli 
uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu i produkt ten jest dostarczany 
konsumentowi lub użytkownikowi 
końcowemu w normalnym opakowaniu,
informacja ta może być podana na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ochrona konsumenta poprzez zapewnienie umieszczenia oznaczenia 
pochodzenia na opakowaniu, jeśli nie jest możliwe umieszczenie go na samym produkcie.

Poprawka 6

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 i umieścić w którymkolwiek z 
języków urzędowych Unii Europejskiej, 
zrozumiałym dla konsumentów lub 
odbiorców końcowych w państwie 
członkowskim, w którym towary te mają 
być sprzedawane. Umieszczone 
oznaczenie nie może być sporządzone przy 
użyciu innych znaków niż znaki alfabetu 
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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 
innych alfabetów, należy umieścić 
również oznaczenie przy użyciu znaków 
łacińskich.

Or. it

Uzasadnienie

Należy określić sposób umieszczania oznaczenia pochodzenia i dać dostawcom możliwość 
wyboru odpowiedniego języka, zrozumiałego dla ich konsumentów.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Sprawą podstawowej wagi jest zapewnienie autentyczności i nienaruszalności oznaczenia 
pochodzenia, jako środka zapewniającego dostęp do informacji i bezpieczeństwo 
konsumentów.
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Poprawka 8

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 upewniają się, że 
produkt jest zgodny z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4 oraz 
że producent spełnił wymogi określone w 
art. 8 i że towarzysząca produktowi 
dokumentacja techniczna zawiera 
potwierdzenie zgodności produktu 
względem ewentualnych zagrożeń z nim 
związanych. 

Or. it

Uzasadnienie

Importerzy ponoszą największą odpowiedzialność za wprowadzanie produktu na rynek unijny.  
Dlatego niezwykle ważne jest, aby nie tylko upewnili się, że produkt jest zgodny z normami 
bezpieczeństwa wymienionymi w rozporządzeniu, ale również dostarczyli odpowiednią 
dokumentację techniczną uwzględniającą oceny zagrożeń już dokonane w państwie 
pochodzenia lub przez samego producenta.

Poprawka 9

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 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia, na 
podstawie wspólnych poziomów 
minimalnych zaproponowanych przez 
Komisję, i wprowadzają wszelkie środki 
niezbędne do wdrożenia tych kar.
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
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Regulation] r. oraz niezwłocznie informują 
ją o wszystkich późniejszych zmianach 
tych przepisów.

przepisach Komisję najpóźniej w ciągu 
trzech miesięcy od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz 
niezwłocznie informują ją o wszystkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.
Przewidziane kary mogą być 
proporcjonalne do wartości i do ilości 
produktów wprowadzonych do obrotu.

Or. it

Uzasadnienie

Komisja musi zapewnić przynajmniej minimalny poziom ujednolicenia systemów kar w 
państwach członkowskich, aby uniknąć sytuacji, w której różnice między nimi skłaniałyby 
eksporterów, dystrybutorów i producentów z krajów trzecich do preferowania określonych 
punktów wjazdu do Unii względem pozostałych.


