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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 11
Tytuł

Wniosek rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustalającego wymogi 
w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego 
odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustalającego wymogi w zakresie nadzoru 
rynkowego odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu 
(Poprawka dotycząca całości tekstu. 
W przypadku jej przyjęcia należy skreślić 
w całym tekście wszystkie zapisy odnoszące 
się do akredytacji, tj. skreślenie art. 1 ust. 1, 
art. 2 ust. 10 i 11, art. 3-12, art. 27, art. 28 
ust. 1 lit. a) i b), art. 28 ust. 2, art. 31 ust. 1 
lit. a), art. 31 ust. 2 i 4, art. 35 oraz punktów
preambuły 6-20 i 33-35, a także zmiana art. 
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28 ust. 1 lit. c), f) i g), art. 32 ust. 1 i 2 oraz 
punktów preambuły 1, 3, 32, 36 i 38).

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie proponuje się w kontekście przeglądu „nowego podejścia”. Jednak Komisja 
zamiast rewidować nowe podejście, próbuje je utrwalić dodając wymogi w zakresie 
akredytacji dla organów dokonujących oceny zgodności. Jest to „doskonalenie błędu” 
zamiast jego korekty, ponieważ nowe podejście nie zapewniło koniecznego poziomu ochrony 
np. w odniesieniu do bezpieczeństwa zabawek, wyrobów medycznych lub odpadów 
opakowaniowych. Wniosek powinien ograniczyć się do wymogów w zakresie nadzoru 
wprowadzania produktów do obrotu, umożliwiając właściwy przegląd nowego podejścia.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 12
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i 133,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

Or. en

Uzasadnienie

Podwójna podstawa prawna nie jest uzasadniona. Zgodnie z orzecznictwem ETS podwójną 
podstawę prawną należy stosować jedynie wtedy, gdy w drodze wyjątku wykaże się, że dany 
akt służy kilku celom jednocześnie, z których żaden nie jest wtórny i tylko pośrednio związany 
z innymi. Nie dotyczy to niniejszego przypadku.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 13
Punkt 24 preambuły

(24) Współpraca właściwych organów, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i ponad 
granicami, w zakresie wymiany informacji, 
prowadzenia postępowań w sprawie 
naruszeń oraz podejmowania działań 
powodujących ich likwidację ma zasadnicze 
znaczenie z punktu widzenia ochrony 

(24) Współpraca właściwych organów, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i ponad 
granicami, w zakresie wymiany informacji, 
prowadzenia postępowań w sprawie 
naruszeń oraz podejmowania działań 
powodujących ich likwidację ma zasadnicze 
znaczenie z punktu widzenia ochrony 
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zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zagwarantowania sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
zagwarantowania sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, nawet 
przed wprowadzeniem na rynek produktów 
niebezpiecznych poprzez ułatwienie ich 
identyfikacji głównie w portach morskich, 
gdzie składuje się niemal 90% produktów 
wwożonych do Unii Europejskiej. 

Or. fr

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 14
Punkt 30 a preambuły (nowy)

(30a) Państwa członkowskie zobowiązane 
są przewidzieć odpowiednie środki 
odwoławcze przed właściwymi sądami, 
w odniesieniu do środków podejmowanych 
przez właściwe władze, ograniczających 
wprowadzenie produktu na rynek bądź 
nakazujących jego wycofanie czy działanie 
w celu odzyskania produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli państwo członkowskie zażądało od podmiotu gospodarczego wycofania produktu, lecz 
działanie to uznano za niewłaściwe, wówczas podmiot musi mieć możliwość odwołania się w 
państwie członkowskim, które podjęło działanie. 

Tekst jest identyczny z tekstem punktu 37 preambuły dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów i jako taki nie zawiera nowego czy dotychczas niestosowanego 
pojęcia.

Poprawkę złożyła Satu Hassi

Poprawka 15
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
organizacji i prowadzenia akredytacji 
organów oceny zgodności dokonujących 

1. Niniejsze rozporządzenie stanowi ramy 
dla nadzoru rynkowego i kontroli produktów 
pochodzących z krajów trzecich w celu 
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oceny jakiejkolwiek substancji, preparatu 
lub innego produktu, niezależnie od tego, 
czy został poddany modyfikacji, czy też nie, 
który ma być wprowadzony na rynek 
wspólnotowy.
Rozporządzenie stanowi również ramy dla 
nadzoru rynkowego i kontroli produktów 
pochodzących z krajów trzecich, w celu 
zapewnienia, że substancje, preparaty 
i produkty zmodyfikowane, podlegające 
prawodawstwu wspólnotowemu
ujednolicającemu warunki wprowadzania 
produktów do obrotu, zwanemu dalej 
„wspólnotowym prawodawstwem 
harmonizacyjnym”, spełniają wysokie 
wymogi w zakresie ochrony interesów 
publicznych, takich jak ogólne zdrowie 
i bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy, ochrona konsumentów, 
środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

zapewnienia, że substancje, preparaty 
i produkty zmodyfikowane, podlegające 
prawodawstwu wspólnotowemu 
ujednolicającemu warunki wprowadzania 
produktów do obrotu, zwanemu dalej 
„wspólnotowym prawodawstwem 
harmonizacyjnym”, spełniają wysokie 
wymogi w zakresie ochrony interesów 
publicznych, takich jak ogólne zdrowie 
i bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo 
w miejscu pracy, ochrona konsumentów, 
środowiska i bezpieczeństwa publicznego.

Poprawka dotycząca całości tekstu. 
W przypadku jej przyjęcia należy skreślić 
w całym tekście wszystkie zapisy odnoszące 
się do akredytacji, tj. skreślenie art. 1 ust. 1, 
art. 2 ust. 10 i 11, art. 3-12, art. 27, art. 28 
ust. 1 lit. a) i b), art. 28 ust. 2, art. 31 ust. 1 
lit. a), art. 31 ust. 2 i 4, art. 35 oraz punkty 
preambuły 6-20 i 33-35, a także zmiana 
art. 28 ust. 1 lit. c), f) i g), art. 32 ust. 1 i 2 
oraz punktów preambuły 1, 3, 32, 36 i 38.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie proponuje się w kontekście przeglądu „nowego podejścia”. Jednak Komisja 
zamiast rewidować nowe podejście, próbuje je utrwalić dodając wymogi w zakresie 
akredytacji. W maju 2006 r. Parlament wezwał do ścisłego ograniczenia „nowego podejścia” 
do środków harmonizacyjnych o czysto technicznym charakterze, biorąc pod uwagę problemy 
z nienależytą przejrzystością i odpowiedzialnością w zakresie standaryzacji. Dlatego też 
wniosek powinien ograniczyć się do wymogów w zakresie nadzoru wprowadzania produktów 
do obrotu, umożliwiając właściwy przegląd nowego podejścia.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 16
Artykuł 2 punkt 5

(5) „dystrybutor” to osoba fizyczna lub 
prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia 
produkt na rynku;

(5) „dystrybutor” to osoba fizyczna lub 
prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia 
produkt na rynku, lecz nie wprowadza go do 
obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić różnicę między podmiotami gospodarczymi, które odgrywają podobną rolę 
we wprowadzaniu produktu do obrotu, i tymi, które nie uczestniczą w jego udostępnianiu po 
raz pierwszy.

Osoba prawna, która wprowadza produkt do obrotu na rynku wspólnotowym, powinna 
odpowiadać za właściwe przeznaczenie i wytworzenie produktu przeznaczonego na rynek UE 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Nie jest tak w przypadku dystrybutorów.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 17
Artykuł 2 punkt 11

(11) „krajowa jednostka akredytująca” 
oznacza jedyny autorytatywny organ
w państwie członkowskim, udzielający 
akredytacji na podstawie upoważnienia 
udzielonego mu przez rząd;

(11) „krajowa jednostka akredytująca” 
oznacza właściwe organy w państwie 
członkowskim, udzielające akredytacji na 
podstawie upoważnienia udzielonego im 
przez rząd;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 4 ust. 1.

Wymóg istnienia tylko jednej krajowej jednostki akredytującej jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości oraz zobowiązaniem organów Wspólnot Europejskich do nienaruszania 
podstaw konstytucyjnych państw członkowskich i nieosłabiania ich istotnych – w tym 
wypadku federalnych – struktur. W celu zachowania federalizmu w państwach członkowskich 
konieczne jest zatem umożliwienie im utworzenia kolejnej jednostki akredytującej.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 18
Artykuł 2 punkt 13 a (nowy)

(13a) „przywożenie do Wspólnoty” oznacza 
przedstawienie do odprawy celnej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić różnicę między podmiotami gospodarczymi, które odgrywają podobną rolę 
we wprowadzaniu produktu do obrotu, i tymi, które nie uczestniczą w jego udostępnianiu po 
raz pierwszy.

Osoba prawna, która wprowadza produkt do obrotu na rynku wspólnotowym, powinna 
odpowiadać za właściwe przeznaczenie i wytworzenie produktu przeznaczonego na rynek UE 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Nie jest tak w przypadku dystrybutorów.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 19
Artykuł 2 punkt 13 b (nowy)

 (13b) „organ oceny zgodności” oznacza 
organ, który świadczy usługi w zakresie 
oceny zgodności (najczęściej laboratoria, 
jednostki kontrolujące i jednostki 
certyfikujące).

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić różnicę między podmiotami gospodarczymi, które odgrywają podobną rolę 
we wprowadzaniu produktu do obrotu, i tymi, które nie uczestniczą w jego udostępnianiu po 
raz pierwszy.

Osoba prawna, która wprowadza produkt do obrotu na rynku wspólnotowym, powinna 
odpowiadać za właściwe przeznaczenie i wytworzenie produktu przeznaczonego na rynek UE 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Nie jest tak w przypadku dystrybutorów.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 20
Artykuł 2 punkt 13 c (nowy)

(13c) „ocena zgodności” oznacza 
wykazanie, że zostały spełnione określone 
wymagania odnoszące się do produktu, 
procesu, systemu, osoby lub organu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić różnicę między podmiotami gospodarczymi, które odgrywają podobną rolę 
we wprowadzaniu produktu do obrotu, i tymi, które nie uczestniczą w jego udostępnianiu po 
raz pierwszy.

Osoba prawna, która wprowadza produkt do obrotu na rynku wspólnotowym, powinna 
odpowiadać za właściwe przeznaczenie i wytworzenie produktu przeznaczonego na rynek UE 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Nie jest tak w przypadku dystrybutorów.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 21
Artykuł 4 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

Państwa członkowskie o strukturze 
federalnej mogą ustanowić następną 
jednostkę akredytującą w celu zachowania 
kompetencji federalnych. W takim 
przypadku obie jednostki akredytujące 
powinny podjąć opartą na pełnym zaufaniu 
współpracę.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg istnienia tylko jednej krajowej jednostki akredytującej jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości oraz zobowiązaniem organów Wspólnot Europejskich do nienaruszania 
podstaw konstytucyjnych państw członkowskich i nieosłabiania ich istotnych – w tym 
wypadku federalnych – struktur. W celu zachowania federalizmu w państwach członkowskich 
konieczne jest zatem umożliwienie im utworzenia kolejnej jednostki akredytującej.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 22
Artykuł 4 ustęp 7

7. Krajowa jednostka akredytująca prowadzi 
działalność niezarobkową. Nie może 
proponować działań lub świadczyć usług 
realizowanych przez organy oceny 
zgodności, ani nie może świadczyć usług 
doradczych.

7. Krajowa jednostka akredytująca prowadzi 
działalność niezarobkową. Nie może 
proponować działań lub świadczyć usług 
realizowanych przez organy oceny 
zgodności, ani nie może świadczyć usług 
doradczych, ani też posiadać udziałów 
w organach oceny zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Aby jednostka akredytująca mogła być w pełni niezależna od wszystkich organów oceny 
zgodności, które jej podlegają (niektóre z nich mogą działać jako jednostki notyfikowane), 
konieczne jest zagwarantowanie nie tylko funkcjonalnych barier w ramach jednego 
przedsiębiorstwa, lecz również rzeczywistej niezależności w celu wyeliminowania wszelkich 
potencjalnych obaw związanych z konfliktem lub nakładaniem się interesów, w związku z 
czym niezbędne jest zapewnienie rozdziału finansowego.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 23
Artykuł 5 ustęp 2

2. Krajowa jednostka akredytująca
monitoruje każdy organ oceny zgodności, 
któremu wystawiła certyfikat akredytacji.

2. Krajowe jednostki akredytujące
monitorują każdy organ oceny zgodności, 
któremu wystawiły certyfikat akredytacji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 4 ust. 1.

Wymóg istnienia tylko jednej krajowej jednostki akredytującej jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości oraz zobowiązaniem organów Wspólnot Europejskich do nienaruszania 
podstaw konstytucyjnych państw członkowskich i nieosłabiania ich istotnych – w tym 
wypadku federalnych – struktur. W celu zachowania federalizmu w państwach członkowskich 
konieczne jest zatem umożliwienie im utworzenia kolejnej jednostki akredytującej.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 24
Artykuł 5 ustęp 3

3. W przypadku, gdy krajowa jednostka 
akredytująca uzyskuje pewność, że organ 
oceny zgodności, który otrzymał certyfikat 
akredytacji, nie posiada już kompetencji do 
wykonywania określonych czynności 
z zakresu oceny zgodności lub dopuszcza się 
rażącego naruszenia swoich obowiązków, 
krajowa jednostka akredytująca podejmuje
wszelkie stosowne działania w celu 
ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia 
wystawionego przez siebie certyfikatu 
akredytacji.

3. W przypadku, gdy krajowe jednostki 
akredytujące uzyskują pewność, że organ 
oceny zgodności, który otrzymał certyfikat 
akredytacji, nie posiada już kompetencji do 
wykonywania określonych czynności 
z zakresu oceny zgodności lub dopuszcza się 
rażącego naruszenia swoich obowiązków, 
krajowe jednostki akredytujące podejmują
wszelkie stosowne działania w celu 
ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia 
wystawionego przez nie certyfikatu 
akredytacji.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 4 ust. 1.

Wymóg istnienia tylko jednej krajowej jednostki akredytującej jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości oraz zobowiązaniem organów Wspólnot Europejskich do nienaruszania 
podstaw konstytucyjnych państw członkowskich i nieosłabiania ich istotnych – w tym 
wypadku federalnych – struktur. W celu zachowania federalizmu w państwach członkowskich 
konieczne jest zatem umożliwienie im utworzenia kolejnej jednostki akredytującej.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 25
Artykuł 6 ustęp 1

1. W przypadku, gdy organ oceny zgodności 
składa wniosek o dokonanie akredytacji, 
kieruje go do krajowej jednostki 
akredytującej w państwie członkowskim, 
w którym prowadzi działalność, lub do 
krajowej jednostki akredytującej, z której 
usług dane państwo członkowskie korzysta 
na podstawie art. 4 ust. 2.

1. W przypadku, gdy organ oceny zgodności 
składa wniosek o dokonanie akredytacji, 
kieruje go do krajowych jednostek 
akredytujących w państwie członkowskim, 
w którym prowadzi działalność, lub do 
krajowych jednostek akredytujących, 
z których usług dane państwo członkowskie 
korzysta na podstawie art. 4 ust. 2.

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 4 ust. 1.

Wymóg istnienia tylko jednej krajowej jednostki akredytującej jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości oraz zobowiązaniem organów Wspólnot Europejskich do nienaruszania 
podstaw konstytucyjnych państw członkowskich i nieosłabiania ich istotnych – w tym 
wypadku federalnych – struktur. W celu zachowania federalizmu w państwach członkowskich 
konieczne jest zatem umożliwienie im utworzenia kolejnej jednostki akredytującej.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 26
Artykuł 6 ustęp 2 litera a)

(a) w przypadku, gdy państwo 
członkowskie, w którym ma swoją siedzibę, 
postanowiło nie ustanawiać krajowej 
jednostki akredytującej i nie korzysta 
z usług krajowej jednostki akredytującej w 
innym państwie członkowskim na podstawie 
art. 4 ust. 2;

(a) w przypadku, gdy państwo 
członkowskie, w którym ma swoją siedzibę,
postanowiło nie ustanawiać krajowych 
jednostek akredytujących i nie korzysta 
z usług krajowych jednostek akredytujących
w innym państwie członkowskim na 
podstawie art. 4 ust. 2;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 4 ust. 1.

Wymóg istnienia tylko jednej krajowej jednostki akredytującej jest sprzeczny z zasadą 
pomocniczości oraz zobowiązaniem organów Wspólnot Europejskich do nienaruszania 
podstaw konstytucyjnych państw członkowskich i nieosłabiania ich istotnych – w tym 
wypadku federalnych – struktur. W celu zachowania federalizmu w państwach członkowskich 
konieczne jest zatem umożliwienie im utworzenia kolejnej jednostki akredytującej.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 27
Artykuł 8 ustęp 2 a (nowy)

2a. Krajowe jednostki akredytujące 
powinny dysponować procedurami 
odwoławczymi, aby zagwarantować 
podmiotom gospodarczym środki 
odwoławcze w przypadku, jeżeli mogą one 
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wykazać, że akredytowana jednostka nie 
posiada minimum wymaganych 
kwalifikacji lub kompetencji.

Or. en

Uzasadnienie

W istniejącym wniosku przewiduje się procedurę, za pośrednictwem której od państw 
członkowskich wymaga się regularnego kontrolowania ich krajowych jednostek 
akredytujących, dzięki czemu chroniony jest ogólny interes publiczny. Mimo to działania 
krajowych jednostek akredytujących oraz organów, które są przez nie akredytowane, mają 
bezpośredni wpływ na podmioty gospodarcze, dlatego też te ostatnie powinny dysponować 
wyraźnymi środkami odwoławczymi.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 28
Artykuł 19 ustęp 1

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
każdy środek nadzoru rynkowego, podjęty 
na mocy odpowiedniego prawodawstwa 
wspólnotowego w celu zakazania lub 
ograniczenia udostępniania produktu na 
rynku albo wycofania bądź odzyskania go 
z rynku, zawiera dokładną podstawę, 
w oparciu o którą środek ten podjęto.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
każdy środek nadzoru rynkowego, podjęty 
na mocy odpowiedniego wspólnotowego 
prawodawstwa harmonizacyjnego i zgodnie 
z zasadą proporcjonalności w celu 
zakazania lub ograniczenia udostępniania 
produktu na rynku albo wycofania bądź 
odzyskania go z rynku, zawiera dokładną 
podstawę, w oparciu o którą środek ten 
podjęto.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 19 ust. 1 zawiera szereg potencjalnych interwencji rynkowych, które mogłyby zostać 
wykorzystane przez władze, a wynikające z każdej z tych interwencji skutki gospodarcze 
miałyby różny wpływ na podmioty gospodarcze. Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa 
wspólnotowego poziom interwencji rynkowych powinien być proporcjonalny do poziomu 
ryzyka dla społeczeństwa. Przepisy o podobnych skutkach prawnych zawiera już dyrektywa w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 29
Artykuł 35 ustęp 2

2. W przypadku, gdy w danym państwie 
członkowskim system akredytacji nie 
funkcjonuje w oparciu o jedną jednostkę 
akredytującą i to państwo członkowskie 
zamierza nadal prowadzić akredytację, 
dokonuje ono niezbędnych dostosowań 
strukturalnych w celu ustanowienia jednej 
krajowej jednostki akredytującej najpóźniej 
do dnia 1 stycznia 2010 r.

2. W przypadku, gdy w danym państwie 
członkowskim system akredytacji nie 
funkcjonuje w oparciu o jedną jednostkę 
akredytującą i to państwo członkowskie 
zamierza nadal prowadzić akredytację, 
dokonuje ono niezbędnych dostosowań 
strukturalnych w celu ustanowienia jednej 
lub zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit 1a 
następnej krajowej jednostki akredytującej 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki do art. 4 ust. 1. 

Ponadto należy przedłużyć okres przejściowy dla koniecznych prawnych i administracyjno-
technicznych środków wykonawczych. Realizacja tych zmian do 2010 r. jest niemożliwa 
zwłaszcza w krajach o złożonych systemach akredytacji i dlatego należy przedłużyć ten okres 
do 2014 r.
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