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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zapewnić spójność niniejszego 
rozporządzenia i unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego w poszczególnych 
sektorach w zakresie poszczególnych 
obowiązków podmiotów gospodarczych, 
przepisy dotyczące producentów, 
upoważnionych przedstawicieli, 
importerów i dystrybutorów powinny być 
oparte na przepisach odniesienia zawartych 
w decyzji nr 768/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu.

(9) Aby zapewnić spójność niniejszego 
rozporządzenia i unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego w poszczególnych 
sektorach w zakresie poszczególnych 
obowiązków podmiotów gospodarczych, 
przepisy dotyczące producentów, 
upoważnionych przedstawicieli, 
importerów i dystrybutorów powinny być 
oparte na przepisach odniesienia zawartych 
w decyzji nr 768/2008 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. 
w sprawie wspólnych ram dotyczących 
wprowadzania produktów do obrotu.
Niemniej jednak zharmonizowane 
prawodawstwo nie powinno nakładać 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych na przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zakres niniejszego rozporządzenia nie 
powinien być ograniczony do konkretnych 
technik sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, a zatem powinien 
obejmować także sprzedaż na odległość.

(10) Zakres niniejszego rozporządzenia nie 
powinien być ograniczony do konkretnych 
technik sprzedaży produktów 
konsumpcyjnych, a zatem powinien 
obejmować także sprzedaż na odległość, 
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jak na przykład sprzedaż internetową.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Skład produktu (materiał, z którego wykonany jest komponent lub element, surowiec) stanowi 
kluczową kwestię przy ocenie bezpieczeństwa produktu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać „produkty atrakcyjne dla 
dzieci”, których projekt przypomina 
w dowolny sposób inny przedmiot 
uznawany powszechnie jako atrakcyjny 
dla dzieci lub przeznaczony do używania 
przez dzieci. Pojęcie „produktów 
atrakcyjnych dla dzieci” należy 
uwzględniać w szczególności, dokonując 
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oceny bezpieczeństwa produktu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Aby wspomóc wprowadzanie na 
rynek produktów bezpiecznych, podmioty 
gospodarcze, w szczególności MŚP, mogą 
w celu spełnienia wymogów niniejszego 
rozporządzenia tworzyć konsorcja mające 
dwojaki cel – zagwarantowanie 
skutecznego i sprawnego przestrzegania 
wymogów bezpieczeństwa dotyczących 
produktów, jak również obniżenie kosztów 
oraz obciążeń administracyjnych 
i biurokratycznych spadających na 
poszczególne przedsiębiorstwa.

Or. it

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W celu sprawnego wdrożenia 
obowiązku wskazywania miejsca 
pochodzenia oraz usprawnienia 
identyfikowalności produktów Komisja 
powinna ustalić, jak ułatwić stosowanie 
poszczególnych technologii 
umożliwiających śledzenie ruchu 
i pochodzenia produktu oraz technologii 
umożliwiających poświadczenie 
oryginalności produktu. Technologie 
poddane ocenie powinny służyć 
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zapewnieniu m.in. bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych, 
usprawnieniu mechanizmów 
identyfikowalności produktów oraz 
nieobarczaniu podmiotów gospodarczych 
zbędnymi obciążeniami 
administracyjnymi, aby zapobiec 
przenoszeniu kosztów ponoszonych przez 
podmioty gospodarcze na konsumentów.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Należy skutecznie wprowadzić 
i usprawnić obecne systemy 
identyfikowalności i procedury 
identyfikacji. W tym względzie niezbędne 
jest przeprowadzanie ocen i ewaluacji 
wykorzystania dostępnych technologii 
w celu zapewnienia większej skuteczności 
i zmniejszenia obciążeń wobec podmiotów 
gospodarczych. Jednym z celów 
niniejszego rozporządzenia jest ciągłe 
usprawnianie systemów 
identyfikowalności nałożonych na 
podmioty gospodarcze i produkty.

Or. en

Poprawka 8

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. W związku z charakterem 
współczesnych procesów handlowych 
zakupu i obróbki materiałów konieczne 
staje się również wskazanie państwa 
pochodzenia materiałów wchodzących 
w skład danego towaru, co ma na celu 
zagwarantowanie konsumentowi 
bezpieczeństwa kupowanego produktu.
Takie informacje mogą ułatwić organom 
nadzoru rynku prześledzenie drogi 
produktu od miejsca, w którym faktycznie 
został on wytworzony, oraz umożliwiają 
skontaktowanie się z organami państwa 
pochodzenia w ramach dwustronnej lub 
wielostronnej współpracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych w celu podjęcia 
odpowiednich działań następczych.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) jednym z kluczowych elementów oceny bezpieczeństwa produktu 
jest jego skład, czyli materiały, z których składa się on w całości lub częściowo. 
Wprowadzenie obowiązku jednoznacznego i zgodnego z prawdą wskazania państwa 
pochodzenia materiałów wchodzących w skład produktu przyczyniłoby się również do 
ochrony jakości rękodzieła i przemysłu MŚP w państwach członkowskich UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Unia Europejska zawarła lub 
zawiera umowy dwustronne z państwami, 
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w których jest obowiązek wskazania 
miejsca pochodzenia, w związku z czym 
obowiązek wskazania pochodzenia
produktu umożliwi prawidłowe 
i zrównoważone funkcjonowanie rynku 
oraz konkurencyjności między państwami, 
zapobiegając nierówności traktowania, co 
stanowiłoby przeszkodę w handlu.

Or. it

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wskazanie pochodzenia produktu 
ułatwi konsumentom dostęp do informacji 
o łańcuchu produkcyjnym danego 
produktu oraz ogólnie zwiększy 
świadomość konsumencką. 
W szczególności w przypadku wskazania 
nazwy producenta zgodnie z obowiązkami 
podmiotów gospodarczych istnieje ryzyko 
wprowadzenia konsumentów w błąd, 
ponieważ wskazanie producenta jest 
niekoniecznie jednoznaczne z miejscem 
produkcji. Dlatego wskazanie 
pochodzenia będzie jedynym sposobem 
umożliwiającym konsumentom ustalenie 
kraju produkcji.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Wskazanie pochodzenia powinno 
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również pomóc konsumentom
w kupowaniu produktów bezpiecznych, 
które spełniają najwyższe standardy 
jakościowe pod względem zasad BHP 
w zakładzie produkcyjnym oraz pod 
względem ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, z 
uwzględnieniem czasu jego używania oraz, 
w stosownych przypadkach, wymagań 
dotyczących oddania go użytku, jego 
instalacji i konserwacji, nie stwarza 
żadnego zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne i 
odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

1) „produkt bezpieczny” oznacza każdy 
produkt, który w normalnych bądź innych, 
dających się w sposób uzasadniony 
przewidzieć, warunkach jego używania, 
z uwzględnieniem czasu jego używania 
oraz, w stosownych przypadkach, 
wymagań dotyczących oddania go do
użytku, jego instalacji, konserwacji 
i składowania, nie stwarza żadnego 
zagrożenia lub jedynie minimalne 
zagrożenie, dające się pogodzić z jego 
używaniem, uważane za dopuszczalne 
i odpowiadające wysokiemu poziomowi 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli po zakończeniu cyklu życia produktu konsument ma wykonać jakiekolwiek działanie, 
takie działanie powinno być bezpieczne.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) „konsumenci podatni na zagrożenia” 
to osoby, które mają trudności z dostępem 
do ważnych dla konsumenta informacji 
i ze zrozumieniem ich, lub osoby, które 
z uwagi na niepełnosprawność umysłową, 
fizyczną bądź psychologiczną, lub z uwagi 
na swój wiek są bardziej narażone na 
niebezpieczeństwo i w związku z tym 
wymagają szczególnej ochrony.

Or. en

(Zobacz brzmienie projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii na rzecz
wzmocnienia praw szczególnie wrażliwych konsumentów (2011/2272 (INI))

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wygląd produktu, w szczególności w 
przypadku produktów, które, nie będąc
żywnością, przypominają ją, i można je z 
nią pomylić ze względu na ich kształt, 
zapach, kolor, wygląd, opakowanie, 

e) wygląd i właściwości produktu, jego 
opakowanie i prezentacja. Obejmuje to 
wygląd potencjalnie wprowadzający 
w błąd, w szczególności w przypadku, gdy 
produkt nie został wprawdzie 



PA\942807PL.doc 11/14 PE514.880v01-00

PL

etykietowanie, objętość, wielkość lub inne
właściwości.

zaprojektowany do użytku przez dzieci, 
lecz w jakikolwiek sposób przypomina 
inny przedmiot powszechnie uznawany za 
atrakcyjny dla dzieci lub przeznaczony do 
użytku przez nie ze względu na sposób 
jego zaprojektowania i właściwości.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie produktów atrakcyjnych dla dzieci w kompleksowych ramach 
prawnych Unii. Należy zawsze uwzględniać te specyfikacje i właściwości przy ocenie 
bezpieczeństwa produktów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Producenci i importerzy zapewniają 
podanie na produktach informacji 
o państwie pochodzenia produktu lub, 
jeżeli uniemożliwia to rozmiar lub rodzaj 
produktu, podanie tej informacji na 
opakowaniu lub w dokumencie 
dołączonym do produktu. Producenci 
i importerzy mogą również podać na 
produktach informację o państwie 
pochodzenia materiałów wchodzących 
w skład danego towaru. Wskazanie 
miejsca pochodzenia produktu końcowego 
musi być widoczne dla konsumenta.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) jednym z kluczowych elementów oceny bezpieczeństwa produktu 
jest jego skład, czyli materiały, z których składa się on w całości lub częściowo. 
Wprowadzenie obowiązku jednoznacznego i zgodnego z prawdą wskazania państwa 
pochodzenia materiałów wchodzących w skład produktu przyczyniłoby się również do 
ochrony jakości rękodzieła i przemysłu MŚP w państwach członkowskich UE.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wprowadzając swoje produkty do 
obrotu, producenci zapewniają, aby zostały 
one zaprojektowane i wytworzone zgodnie 
z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa 
określonym w art. 4.

1. Wprowadzając swoje produkty do 
obrotu, również w przypadku sprzedaży na 
odległość, producenci zapewniają, aby 
zostały one zaprojektowane i wytworzone 
zgodnie z ogólnym wymogiem 
bezpieczeństwa określonym w art. 4.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Ostrzeżenia, od których zależy decyzja 
o zakupie produktu takie, jak ostrzeżenia 
określające minimalny i maksymalny wiek 
lub wagę użytkownika, a także inne ważne 
ostrzeżenia umieszczone są na 
opakowaniu produktu lub są w inny 
sposób wyraźnie widoczne dla 
konsumenta przed zakupem, również 
w przypadku zakupu przez internet.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwypuklić informacje dla konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży przez 
internet, w przypadku której konsumentom trudno sprawdzić określone informacje dotyczące 
produktu oraz informacje zamieszczone na jego opakowaniu.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ostrzeżenia, od których zależy decyzja 
o zakupie produktu takie, jak ostrzeżenia 
określające minimalny i maksymalny wiek 
lub wagę użytkownika, a także inne ważne 
ostrzeżenia umieszczone są na 
opakowaniu produktu lub są w inny 
sposób wyraźnie widoczne dla 
konsumenta przed zakupem, również 
w przypadku zakupu przez internet.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwypuklić informacje dla konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedaży przez 
internet, w przypadku której konsumentom trudno sprawdzić określone informacje dotyczące 
produktu oraz informacje zamieszczone na jego opakowaniu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, art. 
10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie ma 
zastosowania w przypadku spełnienia 
następujących warunków:

1. Obowiązek informowania organów 
nadzoru rynku zgodnie z art. 8 ust. 9, 
art. 10 ust. 2 i 7 oraz art. 11 ust. 3 i 5 nie 
ma zastosowania w przypadku spełnienia 
wszystkich następujących warunków:

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja ocenia jego 

Nie później niż [pięć] lat po dacie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia i co pięć lat, począwszy od 
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stosowanie i przekazuje sprawozdanie z 
oceny Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
wzmocnienia ochrony konsumentów przed 
produktami niebezpiecznymi, przy 
uwzględnieniu skutków rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

pierwszego sprawozdania, Komisja ocenia 
jego stosowanie i przekazuje sprawozdanie 
z oceny Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, 
czy niniejsze rozporządzenie osiągnęło 
swoje cele, w szczególności w zakresie 
wzmocnienia ochrony konsumentów przed 
produktami niebezpiecznymi na mocy 
art. 4 niniejszego rozporządzenia, przy 
uwzględnieniu skutków rozporządzenia dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Ponadto w sprawozdaniu ocenia się skutki
i wkład rozporządzenia nr 1025/2012 
w zakresie niniejszego rozporządzenia.
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