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Wniosek dotyczący decyzji (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 1
Ustęp 1

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zaleca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, odrzucenie wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzję tą proponuje się w kontekście przeglądu „nowego podejścia”. Komisja zamiast 
rewidować nowe podejście próbuje je utrwalić i wręcz przyznać mu priorytet przed 
„klasycznymi przepisami”. Nowe podejście nie zapewnia jednak wystarczającego poziomu 
ochrony np. w zakresie bezpieczeństwa zabawek lub sprzętu medycznego. W maju 2006 r. 
Parlament zażądał ograniczenia nowego podejścia do harmonizacji środków o czysto 
technicznym charakterze, biorąc pod uwagę problemy z nienależytą przejrzystością i 
odpowiedzialnością w zakresie standaryzacji. W związku z tym wniosek powinien zostać 
odrzucony.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 2
Punkt 15 preambuły

(15) Z uwagi na fakt, że niektóre zadania 
mogą wykonywać wyłącznie producenci, 
zachodzi konieczność wyraźnego 
rozróżnienia producenta od podmiotów 
stanowiących dalsze ogniwa łańcucha 
dystrybucji. Ponadto koniecznie należy 
dokonać wyraźnego rozróżnienia między 
importerem a dystrybutorem, ponieważ 
importer wprowadza na rynek wspólnotowy
produkty z krajów trzecich. W związku z 
tym jest on zobowiązany zapewnić, by 
spełniały one obowiązujące wymogi 
wspólnotowe.

(15) Z uwagi na fakt, że niektóre zadania 
mogą wykonywać wyłącznie producenci, 
zachodzi konieczność wyraźnego 
rozróżnienia producenta od podmiotów 
stanowiących dalsze ogniwa łańcucha 
dystrybucji. Ponadto koniecznie należy 
dokonać wyraźnego rozróżnienia między 
importerem a dystrybutorem, ponieważ 
importer wprowadza do obrotu we 
Wspólnocie produkty z krajów trzecich. W 
związku z tym jest on zobowiązany 
zapewnić zgodność produktów, które 
wprowadza do obrotu, z obowiązującymi 
przepisami wspólnotowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści 14 punktu preambuły oraz do definicji pojęcia „importer” w art. 2 
rozporządzenia (COM(2007)0037).

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 3
Punkt 17 preambuły

(17) Ponieważ importerzy i dystrybutorzy są 
podmiotami będącymi dalszymi ogniwami 
łańcucha dostaw, nie można ich 
zobowiązywać, w normalnych 
okolicznościach, do zapewnienia zgodności 
procesu projektowania i wytwarzania 
produktu z obowiązującymi wymogami. Ich 
obowiązki w zakresie zgodności produktu 
należy ograniczyć do niektórych środków 
kontroli, służących ustaleniu, czy producent 
wywiązał się ze swych obowiązków, czyli 
do środków takich jak sprawdzenie, czy 
produkt opatrzono wymaganym 

17) Ponieważ importerzy i dystrybutorzy są 
podmiotami będącymi dalszymi ogniwami 
łańcucha dostaw, nie można ich 
zobowiązywać, w normalnych 
okolicznościach, do zapewnienia zgodności 
procesu projektowania i wytwarzania 
produktu z obowiązującymi wymogami. Ich 
obowiązki w zakresie zgodności produktu 
należy ograniczyć do niektórych środków 
kontroli, służących ustaleniu, czy producent 
wywiązał się ze swych obowiązków, czyli 
do środków takich jak sprawdzenie, czy 
produkt opatrzono wymaganym 
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oznakowanie zgodności, oraz czy 
dostarczono wymagane dokumenty. 
Niemniej zarówno od importerów, jak 
producentów można oczekiwać, że będą oni 
postępowali z należytą dbałością w zakresie 
obowiązujących wymogów przy 
udostępnianiu produktów na rynku.

oznakowaniem zgodności, oraz czy 
dostarczono wymagane dokumenty. 
Niemniej importerzy i dystrybutorzy 
powinni zapewnić zgodność produktów, 
które wprowadzają do obrotu we 
Wspólnocie lub udostępniają na rynku 
wspólnotowym, z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści 14 punktu preambuły.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 4
Punkt 18 a preambuły (nowy)

(18a) Importerzy i dystrybutorzy nie 
powinni modyfikować wewnętrznych 
elementów projektowych produktu bez 
konsultacji z producentem, ponieważ 
mogłoby to wpłynąć na ocenę ryzyka i 
unieważnić dokumentację techniczną oraz 
deklarację zgodności producenta.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwe są sytuacje, w których dystrybutor dla zaoszczędzenia czasu lub pieniędzy nie odsyła 
produktów do producenta w celu dokonania koniecznych zmian, lecz zamiast tego sam 
próbuje je zmodyfikować. Przy braku znajomości koncepcji projektowej produktu tego 
rodzaju modyfikacje mogłyby zakłócić działanie mechanizmów zabezpieczających lub 
obwodów bezpieczeństwa. W ten sposób spełniające wymogi, bezpieczne urządzenie 
elektryczne lub narzędzie z napędem elektrycznym mogłoby stać się produktem stanowiącym 
poważne zagrożenie dla użytkującej je osoby. Dystrybutor powinien zatem zwracać się do 
producenta, gdy zamierza dokonać modyfikacji.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 5
Punkt 34 preambuły
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(34) Istniejący system powinien zostać 
uzupełniony procedurą zapewniającą 
przekazywanie państwom członkowskim 
informacji na temat środków 
przewidzianych w odniesieniu do produktów 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa osób lub innych kwestii 
ważnych z punktu widzenia interesów 
publicznych. Powinien on również 
umożliwiać organom nadzoru rynkowego 
podejmowanie - we współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi - działań w odniesieniu do 
takich produktów na wcześniejszym etapie.

(34) Istniejący system powinien zostać 
uzupełniony procedurą zapewniającą 
przekazywanie państwom członkowskim 
informacji na temat środków 
przewidzianych w odniesieniu do produktów 
stanowiących zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa osób, środowiska 
naturalnego lub innych kwestii ważnych z 
punktu widzenia interesów publicznych. 
Powinien on również umożliwiać organom 
nadzoru rynkowego podejmowanie - we 
współpracy z zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi - działań w odniesieniu do 
takich produktów na wcześniejszym etapie.

Or. de

Uzasadnienie

Obok zdrowia i bezpieczeństwa osób również środowisko naturalne stanowi dobro 
wymagające szczególnej ochrony i dlatego powinno zostać wyraźnie wskazane. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 6
Artykuł 9 ustęp 1

1. Wprowadzając produktu do obrotu, 
importerzy zobowiązani są zachować w 
swoich działaniach ostrożność, by upewnić 
się, czy wszystkie produkty, które 
wprowadzają do obrotu, są zgodne z 
obowiązującymi wymogami.

1. Importerzy zobowiązani są zapewnić 
zgodność produktów, które wprowadzają do 
obrotu, z obowiązującymi przepisami 
wspólnotowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do treści punktów preambuły 14-17. Obowiązek importerów, polegający na 
wprowadzaniu do obrotu w UE tylko produktów spełniających wymogi, powinien zostać 
mocniej zaakcentowany. Sformułowanie „zachować w swoich działaniach ostrożność” jest 
zbyt mało precyzyjne dla opisania spoczywającego na importerze obowiązku upewnienia się, 
że producent spoza UE dokonał prawidłowej oceny ryzyka.



AM\675566PL.doc 5/7 PE 392.073v01-00

PL

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 7
Artykuł 31 ustęp 2

2. Oceny zgodności wykonuje się z 
zachowaniem odpowiednich proporcji, 
unikając przy tym zbędnego obciążania 
podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza 
uwzględniając rozmiar przedsiębiorstwa i 
stosunkową złożoność technologii 
wykorzystywanej przez dane produkty.

2. Oceny zgodności wykonuje się z 
zachowaniem odpowiednich proporcji, 
unikając przy tym zbędnego obciążania 
podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza 
uwzględniając rozmiar przedsiębiorstwa,
stosunkową złożoność technologii 
wykorzystywanej przez dane produkty i 
kwestię, czy produkt powstał w wyniku 
produkcji jednostkowej czy seryjnej.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć zbędnego obciążenia, należy przy przeprowadzaniu procedury zgodności 
uwzględnić inne czynniki, takie jak rozmiar przedsiębiorstwa, stosunkową złożoność 
technologii wykorzystywanej przez dane produkty i kwestię, czy produkt powstał w wyniku 
produkcji jednostkowej czy seryjnej. Oznacza to również dodatkowe koszty dla konsumenta.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 8
Artykuł 35 ustęp 1

1. W przypadku gdy organy nadzoru 
rynkowego jednego państwa 
członkowskiego podjęły działania zgodnie z 
art. 18 rozporządzenia (WE) nr …[], lub 
mają wystarczające powody, by sądzić, że 
dany produkt wchodzący w zakres niniejszej 
... [akt prawny] stanowi zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób, dokonują 
one, wraz z zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, oceny obejmującej ten 
produkt pod kątem spełnienia wszystkich 
wymagań określonych w niniejszej … [akt 
prawny]

1. W przypadku gdy organy nadzoru 
rynkowego jednego państwa 
członkowskiego podjęły działania zgodnie z 
art. 18 rozporządzenia (WE) nr …[], lub 
mają wystarczające powody, by sądzić, że 
dany produkt wchodzący w zakres niniejszej 
... [akt prawny] stanowi zagrożenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa osób, 
środowiska naturalnego lub innych kwestii 
ważnych z punktu widzenia interesów 
publicznych wchodzących w zakres 
niniejszej ... [akt prawny], dokonują one, 
wraz z zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi, oceny obejmującej ten 
produkt pod kątem spełnienia wszystkich 
wymagań określonych w niniejszej … [akt 
prawny].
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Or. de

Uzasadnienie

Obok zdrowia i bezpieczeństwa osób również środowisko naturalne stanowi dobro 
wymagające szczególnej ochrony i dlatego powinno zostać wyraźnie wskazane. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 9
Artykuł 35 ustęp 5 litera (a)

(a) niespełnienia przez produkt wymogów 
związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem osób lub innymi 
kwestiami ważnymi z punktu widzenia 
ochrony interesów publicznych określonych 
w niniejszej ... [akt prawny];

(a) niespełnienia przez produkt wymogów 
związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem osób, środowiskiem 
naturalnym lub innymi kwestiami ważnymi 
z punktu widzenia ochrony interesów 
publicznych określonych w niniejszej ... [akt 
prawny];

Or. de

Uzasadnienie

Obok zdrowia i bezpieczeństwa osób również środowisko naturalne stanowi dobro 
wymagające szczególnej ochrony i dlatego powinno zostać wyraźnie wskazane. 

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 10
Artykuł 37 tytuł

Produkty spełniające wymogi, które mimo to 
stanowią zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa

Produkty spełniające wymogi, które mimo to 
stanowią zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa

Or. de

Uzasadnienie

Obok zdrowia i bezpieczeństwa osób również środowisko naturalne stanowi dobro 
wymagające szczególnej ochrony i dlatego powinno zostać wyraźnie wskazane. 
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Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 11
Załącznik I - Moduł A ustęp 5 a (nowy)

5a. Importer

Importerzy przechowują jeden egzemplarz 
deklaracji zgodności WE dla organów 
nadzoru rynkowego i zapewniają dostęp do 
dokumentacji technicznej na żądanie tych 
organów.

Załącznik I – Moduł A ustęp 5 a (nowy)
Załącznik I – Moduł A1 ustęp 6 a (nowy)
Załącznik I – Moduł A2 ustęp 6 a (nowy) 
Załącznik I – Moduł C ustęp 4 a (nowy)
Załącznik I – Moduł C1 ustęp 5 a (nowy)
Załącznik I – Moduł C2 ustęp 5 a (nowy)
Załącznik I – Moduł D ustęp 8 a (nowy)
Załącznik I – Moduł D1 ustęp 10 a (nowy)
Załącznik I – Moduł E ustęp 8 a (nowy)
Załącznik I – Moduł E1 ustęp 10 a (nowy)
Załącznik I – Moduł F ustęp 8 a (nowy)
Załącznik I – Moduł F1 ustęp 9 a (nowy)
Załącznik I – Moduł G ustęp 6 a (nowy)
Załącznik I – Moduł H ustęp 8 a (nowy)
Załącznik I – Moduł H1 ustęp 8 a (nowy)

Or. de

Uzasadnienie

Każdy sektor gospodarczy, który wprowadza do obrotu na rynku wspólnotowym produkty, 
powinien ponosić odpowiedzialność za zgodność tych produktów. Tylko producent może 
sporządzić i zmienić dokumentację techniczną. Jednak w przypadku producentów mających 
swoją siedzibę poza UE, którzy nie posiadają przedstawicielstw w UE, organy nie mają 
możliwości uzyskania dostępu do określonej dokumentacji, co utrudnia stosowanie. Dlatego 
importer powinien zgodnie z art. 7 ponosić odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do 
takiej dokumentacji dla organów administracyjnych.


