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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W rezolucji z dnia 8 maja 2011 r.1 Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o stworzenie 
wspólnych europejskich ram nadzoru rynku, które zastąpiłyby obecne, coraz bardziej złożone 
i uciążliwe systemy nadzoru rynku stosowane w poszczególnych sektorach.

W odpowiedzi na ten wniosek Komisja przedstawiła w dniu 13 lutego 2013 r. tzw. pakiet 
dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku, który obejmuje również wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumenckich oraz 
wieloletni plan działania w dziedzinie nadzoru rynku na lata 2013-2015. Rozporządzenie 
dotyczące nadzoru rynkowego pod kątem produktów ma na celu uproszczenie ram 
regulacyjnych dotyczących nadzoru rynkowego w dziedzinie produktów niespożywczych 
poprzez połączenie przepisów dotyczących nadzoru rynkowego z różnych, niekiedy 
sektorowych uregulowań prawnych, w jeden instrument prawny odnoszący się przekrojowo 
do wszystkich sektorów. Zatem wniosek upraszcza i wzmacnia aktualnie obowiązujące 
ustawodawstwo dotyczące nadzoru rynkowego.

Kwestia ta przysparza bowiem coraz więcej trudności. Liczba produktów niespełniających 
wymogów obecnych na rynku unijnym jest duża i być może rośnie, istnieją obawy, że 
niektóre państwa członkowskie nie przekazały organom nadzoru rynku odpowiednich 
środków finansowych, aby te ostatnie mogły realizować swe zadania. Dochodzi do tego 
aspekt handlowy. Jako że UE w coraz większym stopniu otwiera swój rynek na towary z 
krajów trzecich w ramach umów o wolnym handlu, na europejskim rynku wewnętrznym jest 
coraz więcej produktów konsumpcyjnych pochodzących z krajów trzecich. W wielu 
przypadkach niemożliwe było wskazanie producenta produktu niespełniającego wymogów 
przywiezionego z kraju trzeciego. Jednocześnie producenci europejscy inwestują znaczne 
kwoty w przestrzeganie prawodawstwa unijnego, w związku z czym konkurenci z krajów 
trzecich nieprzestrzegający prawodawstwa UE nie tylko podważają realizację poszczególnych 
celów unijnej polityki publicznej, ale także zagrażają konkurencyjności przemysłu 
europejskiego.

W związku z tym sprawozdawca pragnie wysunąć szereg propozycji:
 należy zintensyfikować współpracę z organami nadzoru rynku z krajów trzecich, 

szczególnie z krajów posiadających preferencyjny dostęp do europejskiego rynku 
wewnętrznego,

 Komisja Europejska, prowadząc negocjacje handlowe, powinna poruszać kwestię 
współpracy z organami nadzoru rynku,

 państwa członkowskie powinny przekazywać organom nadzoru rynku oraz organom 
celnym środki w odpowiedniej wysokości, które pozwolą im na realizację ich zadań, 
zwłaszcza że władze w większości punktów wejścia (porty) na europejski rynek 
wewnętrzny muszą ponosić główny ciężar tych zadań, podczas gdy ryzyko dotyczy 
całej Unii,

 Komisja powinna aktywniej pogłębiać współpracę w tym zakresie, aby zapewnić 
jednakowe warunki działania pod względem wdrażania unijnego systemu nadzoru 

                                               
1 Ogólne bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku – rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 
r. w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku.
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rynkowego oraz uniemożliwienia nieuczciwym podmiotom gospodarczym 
wyszukiwania słabych punktów systemu nadzoru rynku,

 Komisja powinna dokonać krytycznej oceny funkcjonowania mechanizmów 
współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a krajami trzecimi,

 Komisja powinna utworzyć i koordynować Ogólnoeuropejską Bazę Danych nt. Szkód, 
aby wspierać egzekwowanie środków nadzoru rynku przez odnośne organy.

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
Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w 
sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru rynku (2010/2085(INI)),

Or. en

Poprawka 2

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 

(1) Aby zagwarantować i poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku, a 
także 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 
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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.

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. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mając na uwadze najnowsze dane 
dostarczone przez Eurobarometr, które 
wskazują spadek zaufania konsumentów 
do bezpieczeństwa produktów 
sprzedawanych na terenie UE, Unia 
powinna wzmocnić ramy prawne w 
dziedzinie nadzoru rynku, aby odbudować 
zaufanie konsumentów europejskich.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zarówno nowe, jak i używane 
produkty pochodzące spoza Unii mogą być 
wprowadzane do obrotu tylko w 
przypadku, gdy zostały one dopuszczone 
do swobodnego obrotu. Wymagane są 
skuteczne kontrole na zewnętrznych 
granicach Unii w celu zawieszenia 
dopuszczenia do swobodnego obrotu 
produktów, które mogą stwarzać 
zagrożenie, jeżeli wprowadzono by je do 

(19) Zarówno nowe, jak i używane 
produkty pochodzące spoza Unii mogą być 
wprowadzane do obrotu tylko w 
przypadku, gdy zostały one dopuszczone 
do swobodnego obrotu. Przy 
poszanowaniu zasady jednorodności 
wspólnej polityki handlowej wymagane są 
skuteczne kontrole na zewnętrznych 
granicach Unii w celu zawieszenia 
dopuszczenia do swobodnego obrotu 
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obrotu w Unii przed dokonaniem oceny i 
podjęciem ostatecznej decyzji przez organy 
nadzoru rynku.

produktów, które mogą stwarzać 
zagrożenie, jeżeli wprowadzono by je do 
obrotu w Unii przed dokonaniem oceny i 
podjęciem ostatecznej decyzji przez organy 
nadzoru rynku. Komisja powinna dokonać 
oceny skuteczności tych kontroli w celu 
zagwarantowania stosowania tych samych 
standardów we wszystkich punktach 
wejścia na rynek unijny, aby nieuczciwe 
podmioty handlowe nie kierowały swoich 
towarów do punktów wejścia na rynek 
unijny w miejscach, gdzie wdrażanie 
przepisów prawnych dotyczących nadzoru 
rynku jest mniej rygorystyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Wykryto, że w przypadku towarów importowanych istnieje większe ryzyko, że będą one 
niezgodne z przepisami UE. Istnieje zagrożenie, że nieuczciwe podmioty handlowe będą 
kierowały swe towary do punktów wejścia na rynek UE, gdzie unijne przepisy prawne 
dotyczące nadzoru rynku nie są wystarczająco rygorystycznie wdrażane. Komisja musi 
zagwarantować spójne stosowanie tych przepisów w całej Unii.

Poprawka 5

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 znacząco zacieśnić 
współpracę i zintensyfikować wymianę 
informacji pomiędzy tymi organami a 
organami nadzoru rynku w odniesieniu do 
produktów stwarzających zagrożenie.
Komisja powinna nadzorować współpracę 
pomiędzy tymi organami nadzoru rynku i 
wysuwać zalecenia dotyczące dalszej 
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poprawy współpracy pomiędzy nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy domagać się intensyfikacji współpracy pomiędzy właściwymi organami, 
Komisja musi aktywnie ułatwiać i wspomagać tę współpracę.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Między państwami członkowskimi 
oraz między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna funkcjonować skuteczna, 
szybka i dokładna wymiana informacji.
Konieczne jest zatem zapewnienie 
skutecznych narzędzi do takiej wymiany.
Unijny system szybkiego informowania
(RAPEX) dowiódł swojej skuteczności i 
wydajności. RAPEX umożliwia 
wprowadzenie środków w całej Unii w 
odniesieniu do produktów, które stwarzają 
zagrożenie wykraczające poza terytorium 
jednego państwa członkowskiego. Aby 
uniknąć niepotrzebnego dublowania, 
system ten powinien być stosowany do 
celów wszystkich wymaganych niniejszym 
rozporządzeniem powiadomień 
dotyczących produktów stwarzających 
zagrożenie.

(23) Między państwami członkowskimi 
oraz między państwami członkowskimi a 
Komisją powinna funkcjonować skuteczna, 
szybka i dokładna wymiana informacji.
Konieczne jest zatem zapewnienie 
skutecznych narzędzi do takiej wymiany.
Unijny system szybkiego informowania
(RAPEX) dowiódł swojej skuteczności i 
wydajności. RAPEX umożliwia 
wprowadzenie środków w całej Unii w 
odniesieniu do produktów, które stwarzają 
zagrożenie wykraczające poza terytorium 
jednego państwa członkowskiego. Aby 
uniknąć niepotrzebnego dublowania, 
system ten powinien być stosowany do 
celów wszystkich wymaganych niniejszym 
rozporządzeniem powiadomień 
dotyczących produktów stwarzających 
zagrożenie i stale aktualizowany.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Biorąc pod uwagę wielkość unijnego 
rynku towarów i to, że nie ma on granic 
wewnętrznych, konieczne jest, aby organy 
nadzoru rynku państw członkowskich 
chciały i były w stanie skutecznie ze sobą 
współpracować i koordynować wspólne 
wsparcie i działania. W związku z tym 
należy ustanowić mechanizmy wzajemnej 
pomocy.

(25) Biorąc pod uwagę wielkość unijnego 
rynku towarów i to, że nie ma on granic 
wewnętrznych, konieczne jest, aby organy 
nadzoru rynku (w tym organy celne na 
punktach granicznych Unii Europejskiej)
państw członkowskich chciały i były w 
stanie skutecznie ze sobą współpracować i 
koordynować wspólne wsparcie i działania.
W związku z tym należy ustanowić i 
wprowadzić mechanizmy wzajemnej 
pomocy. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie finansowanie tych 
mechanizmów.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy wprowadzać te same zasady na rynku wewnętrznym UE, należy również 
zapewnić ich spójne wdrażanie w całej Unii, jako że produkt niespełniający wymogów 
wprowadzony do obrotu w jednym państwie czlonkowskim może być w swobodnym obiegu w 
całej Unii. Dlatego też należy wzmocnić mechanizmy współpracy pomiędzy organami 
nadzoru rynkowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Komisja powinna uwzględnic 
zdolności i gotowość organów nadzoru 
rynku z krajów trzecich do współpracy z 
organami nadzoru rynkowego państw 
członkowskich w realizowaniu wspólnej 
polityki handlowej. W tym celu Komisja 
powinna poruszać kwestię współpracy 
organów nadzoru rynku w prowadzonych 
przez nią negocjacjach dwu- i 
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wielostronnych oraz do takiej współpracy 
zachęcać.

Or. en

Uzasadnienie

Ogromne znaczenie ma, aby Komisja poruszała kwestię współpracy pomiędzy organami 
nadzoru rynku w negocjacjach handlowych, szczególnie mając na uwadze, że Komisja 
rozpoczęła ambitny program wielostronnych negocjacji handlowych. Jako że preferencyjny 
dostęp do rynku najprawdopodobniej przyczyni się do nasilenia przepływu towarów z tych 
krajów trzecich na rynej unijny, należy dołożyć starań, by nie stało się to dodatkowym 
wyzwaniem dla organów nadzoru rynkowego państw członkowskich.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Komisja powinna dołożyć starań, by 
poszanowanie przepisów dotyczących 
poufności, w tym tajemnic produkcyjnych 
i handlowych nie uniemożliwiało 
ostrzegania opinii publicznej przed 
niebezpiecznymi produktami, które mogą 
mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 
ludzi oraz jakość środowiska.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

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 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się ramy służące weryfikacji, czy produkty
wprowadzone do obrotu i wchodzące na 
rynek UE w celu ich dopuszczenia do 
obrotu spełniają wymagania zapewniające, 
na wysokim poziomie, ochronę szeroko 
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miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochronę konsumentów, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo 
publiczne, a także zabezpieczające inne 
interesy publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się jasno stwierdzić, żę rolą organów kontroli rynku oraz organów celnych jest 
gwarantowanie, że na rynek UE wprowadza się wyłącznie produkty zgodne z unijnymi 
przepisami prawnymi i tylko takie produkty dopuszcza się do obrotu na nim.

Poprawka 11

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 i są 
przekazywane wszystkim państwom 
członkowskim. Państwa członkowskie
podają streszczenie wyników do 
wiadomości publicznej. Komisja ocenia 
spójność wdrażania oraz efektywność tych 
działań i kontroli, a w razie konieczności 
przedstawia zalecenia organom nadzoru 
rynku w celu zapewnienia spójnego i 
efektywnego wdrożenia w całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy przedstawianie przez państwa członkowskie sprawozdań ze swoich działań, 
konieczna jest również ocena tych działań przez Komisję na podstawie otrzymanych 
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informacji, a także wydawanie przez nią w razie konieczności zaleceń w celu zapewnienia 
spójnego i skutecznego wdrożenia unijnego systemu nadzoru rynku.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie ustanawia 
odpowiednie mechanizmy mające na celu 
zapewnienie, by organy nadzoru rynku, 
które państwa członkowskie stworzyły lub 
wyznaczyły, wymieniały informacje, 
współpracowały i koordynowały swoje 
działania zarówno między sobą, jak i z 
organami odpowiedzialnymi za kontrole 
produktów na zewnętrznych granicach 
Unii.

3. Każde państwo członkowskie ustanawia 
odpowiednie mechanizmy mające na celu 
zapewnienie, by organy nadzoru rynku, 
które państwa członkowskie stworzyły lub 
wyznaczyły, wymieniały informacje, 
współpracowały i koordynowały swoje 
działania zarówno między sobą, jak i z 
organami odpowiedzialnymi za kontrole 
produktów na zewnętrznych granicach 
Unii. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, by organy nadzoru rynku, 
które państwo to wyznaczyło lub 
utworzyło, dysponowały odpowiednimi 
zasobami, aby móc prowadzić tę 
współpracę. Każde państwo członkowskie 
informuje Komisję o tych mechanizmach 
wymiany informacji i współpracy.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg, aby państwa członkowskie nakładały na swoje organy nadzoru rynku obowiązek 
stworzenia mechanizmów współpracy, jest niewystarczający. Należy również zagwarantować, 
że mechanizmy te zostaną należycie wdrożone i będą odpowiednio funkcjonować. Dobre 
funkcjonowanie mechanizmów współpracy wymaga, aby organy nadzoru rynku dysponowały 
odpowiednimi zasobami w tym celu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach organy
nadzoru rynkowego ostrzegają w 
odpowiednim terminie użytkowników na 

2. Organy nadzoru rynkowego ostrzegają 
w odpowiednim terminie użytkowników na 
ich terytorium przed produktami, które te 
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ich terytorium przed produktami, które te 
organy uznały za stwarzające zagrożenie.
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 
stosownych przypadkach, poprzez 
opracowywanie i przestrzeganie kodeksów 
dobrych praktyk.

organy uznały za stwarzające zagrożenie.
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 
stosownych przypadkach, poprzez 
opracowywanie i przestrzeganie kodeksów 
dobrych praktyk.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu i, 
w razie potrzeby, jego aktualizacji co 
najmniej raz na cztery lata. Program 
obejmuje organizację nadzoru rynku i 
działań pokrewnych oraz uwzględnia 
szczególne potrzeby przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, podczas wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii i 
rozporządzenia (UE) nr […/…] [w sprawie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych], a także zapewnia 
doradztwo i wsparcie Obejmuje on 
następujące elementy:

1. Każde państwo członkowskie 
opracowuje ogólny program nadzoru rynku 
oraz dokonuje przeglądu tego programu i 
jego aktualizacji co najmniej raz na cztery 
lata. Program obejmuje organizację 
nadzoru rynku i działań pokrewnych oraz 
uwzględnia szczególne potrzeby 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, 
podczas wdrażania prawodawstwa 
harmonizacyjnego Unii i rozporządzenia
(UE) nr […/…] [w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych], a także 
zapewnia doradztwo i wsparcie Obejmuje 
on następujące elementy:

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
opracowuje programy sektorowe i 
dokonuje co roku przeglądu tych 
programów i, w razie potrzeby, ich 
aktualizacji. Programy te obejmują 
wszystkie sektory, w których organy 
prowadzą działania w zakresie nadzoru 
rynku.

2. Każde państwo członkowskie 
opracowuje programy sektorowe i 
dokonuje co roku przeglądu tych 
programów i ich aktualizacji, biorąc pod 
uwagę w szczególności, że wskutek 
stosowania zawieranych przez UE umów 
handlowych z krajami trzecimi na rynek 
Unii wprowadza się większą ilość 
niektórych towarów. Programy te 
obejmują wszystkie sektory, w których 
organy prowadzą działania w zakresie 
nadzoru rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wejście w życie nowych umów handlowych najprawdopodobniej spowoduje większy 
napływ towarów z niektórych krajów trzecich, w których producenci mogą nie być jeszcze w 
wystarczającym stopniu biegli w stosowaniu przepisów UE, państwa członkowskie powinny w 
szczególności uwzględnić te produkty przy ustanawianiu sektorowych programów nadzoru 
rynku.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Udział w systemie RAPEX jest otwarty 
dla krajów kandydujących, państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych w 
ramach umów między Unią a tymi krajami, 
państwami lub organizacjami oraz zgodnie 
z postanowieniami tych umów. Wszelkie 
umowy tego rodzaju muszą opierać się na 
zasadzie wzajemności i zawierać 
postanowienia dotyczące poufności 
analogiczne do stosowanych w Unii 

4. Udział w systemie RAPEX jest otwarty 
dla krajów kandydujących, państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych w 
ramach umów między Unią a tymi krajami, 
państwami lub organizacjami oraz zgodnie 
z postanowieniami tych umów. Zachęca 
się te kraje i organizacje do udziału w tym 
systemie. Komisja zachęca kraje trzecie, z 
którymi prowadzi negocjacje dotyczące 
preferencyjnego dostępu towarów do 
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przepisów w tym zakresie. rynku Unii, do udziału w systemie RAPEX 
i bierze pod uwagę możliwości udziału 
tych krajów trzecich w negocjowaniu 
przepisów dotyczących dostępu do rynku. 
Wszelkie umowy tego rodzaju muszą 
opierać się na zasadzie wzajemności i 
zawierać postanowienia dotyczące 
poufności analogiczne do stosowanych w 
Unii przepisów w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca między organami nadzoru rynku państw członkowskich i krajów trzecich ma 
ogromne znaczenie, jeżeli Unia zapewnia krajom trzecim preferencyjny dostęp do rynku w 
ramach umowy o wolnym handlu. W związku z tym system RAPEX nie tylko powinien być 
otwarty dla krajów trzecich, ale Komisja powinna zachęcać te kraje do udziału w nim.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Komisja Europejska stworzy 
Ogólnoeuropejską Bazę Danych nt. Szkód 
i będzie koordynować tę bazę w celu 
wsparcia egzekwowania środków nadzoru 
rynku przez właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Intensyfikacja handlu międzynarodowego powoduje, że problemy związane z 
bezpieczeństwem konsumenta stają się coraz bardziej złożone i coraz trudniej je rozwiązać. 
Utworzenie Ogólnoeuropejskiej Bazy Danych nt. Szkód ułatwi wymianę informacji na temat 
szkód, sprawi, że prowadzenie polityki będzie bardziej efektywne, a także pomoże we 
wdrażaniu środków nadzoru rynku.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22b
Właściwe organy nadzoru rynku 
utworzone przez państwa członkowskie 
pomagają w stworzeniu tej bazy danych 
oraz regularnie przekazują Komisji 
kompleksowe dane o szkodach zgodnie z 
ujednoliconą metodyką i klasyfikacją.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zobowiązuje organy nadzoru 
rynku do składania sprawozdań z działań 
w zakresie współpracy. Jeżeli Komisja 
stwierdzi poważne niedociągnięcia, jeżeli 
chodzi o wzajemną pomoc organów 
nadzoru rynku, może wydać zalecenia w
celu poprawy współpracy.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy określić wymogów dla wzajemnej pomocy, Komisja musi również odgrywać 
rolę w ułatwianiu i monitorowaniu skuteczności tej wzajemnej pomocy, aby uniknąć 
przesunięcia handlu do państw członkowskich, które mniej rygorystycznie wdrażają system 
nadzoru rynku.
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Poprawka 20

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. Organy nadzoru rynku zachęca się do 
współpracy 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

Uzasadnienie

Współpraca z organami nadzoru rynku krajów trzecich ma kluczowe znaczenie dla 
zmniejszenia liczby produktów, które są importowane i wprowadzane do obrotu na rynku UE, 
a które nie spełniają wymogów. Dlatego należy zachęcać do współpracy.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EMSF może powoływać stałe lub 
tymczasowe podgrupy, które mogą 
obejmować grupy współpracy 
administracyjnej ds. nadzoru rynku 
ustanowione do celów wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Do 
udziału w pracach tych podgrup w 
charakterze obserwatorów zaproszone
mogą zostać organizacje reprezentujące 
interesy przemysłu, małych i średnich 
przedsiębiorstw, konsumentów, 
laboratoriów i jednostek oceniających 
zgodność na szczeblu Unii.

6. EMSF może powoływać stałe lub 
tymczasowe podgrupy, które mogą 
obejmować grupy współpracy 
administracyjnej ds. nadzoru rynku 
ustanowione do celów wdrażania 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Do 
udziału w pracach tych podgrup w 
charakterze obserwatorów zaproszone
powinny zostać organizacje reprezentujące 
interesy przemysłu, małych i średnich 
przedsiębiorstw, konsumentów, 
laboratoriów i jednostek oceniających 
zgodność na szczeblu Unii, a opinie tych 
organizacji należy uwzględniać w jak 
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najszerszym zakresie.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii, 
usprawnienia współpracy między organami 
nadzoru rynku, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli produktów 
wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje oceny 
jego stosowania i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
zapewnienia skuteczniejszego i 
wydajniejszego egzekwowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów i 
prawodawstwa harmonizacyjnego Unii,
zagwarantowania, że takie same normy 
obowiązują we wszystkich punktach 
wejścia na rynek Unii, usprawnienia 
współpracy między organami nadzoru 
rynku, zarówno między państwami 
członkowskimi, jak i z krajami trzecimi, 
szczególnie tymi, które korzystają z 
preferencyjnego dostępu do rynku Unii,
wzmocnienia mechanizmów kontroli 
produktów wprowadzanych do Unii oraz 
skuteczniejszej ochrony szeroko 
rozumianego zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, ochrony konsumentów, środowiska, 
bezpieczeństwa publicznego i innych 
interesów publicznych, przy uwzględnieniu 
skutków niniejszego rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja powinna położyć szczególny nacisk na poprawę współpracy organów nadzoru rynku 
z państw trzecich posiadających preferencyjny dostęp do rynku unijnego z organami nadzoru 
rynku państw członkowskich. Jako że na aspekt ten należy również zwrócić szczególną uwagę 
w ramach negocjacji handlowych, Komisja powinna w swoim sprawozdaniu ocenić, czy była 
skuteczna w realizacji tego celu.


