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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska przyjęła w minionych latach szereg regulacji nakładających na producentów 
towarów określone wymagania. W pierwszym rzędzie chodzi o bezpieczeństwo 
konsumentów, ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia, a w minionych latach, jak choćby w 
dyrektywie PE, w coraz większym zakresie o ekologiczne właściwości produktów. Regulacje 
przyjmowane są zgodnie z tzw. zasadą „new approach” (nowe podejście), tzn. że w pierwszej 
kolejności to producent odpowiedzialny jest za realizację zasad i potwierdza ich 
przestrzeganie przez umieszczanie na produktach oznakowania CE. Ta regulacja przede 
wszystkim eliminuje biurokrację i wiąże się z niewielkimi kosztami dla producenta.  
Prowadzi ona do problemów w przypadkach, gdy indywidualni producenci lub grupy 
producentów umieszczają na swoich produktach oznakowanie CE, nie spełniwszy reguł.
Prowadzi to do narażenia konsumentów na niebezpieczeństwo i stanowi zagrożenie dla 
środowiska. Ponadto uczciwi producenci, którzy przestrzegają zasad, są pokrzywdzeni w 
konkurencji z innymi, ponieważ ponoszą koszty przestrzegania zasad, a ich konkurencja w 
sposób nieuczciwy zdobywa przewagę.  Dlatego Parlament Europejski opowiadał się już przy 
różnych okazjach, np. przy przyjmowaniu dyrektywy PE, za wzmocnioną kontrola rynku.
Komisja przedłożyła więc propozycję, by zająć się tą sprawą. Jednak propozycja ta nie jest 
wystarczająca, ponieważ przewiduje dwuletni okres przejściowy. W ciągu tych dwóch lat 
konsumenci i środowisko niepotrzebnie narażeni są dalej na obecność na rynku 
nieskontrolowanych produktów. Dlatego sprawozdawca proponuje wydanie opinii o 
skróceniu tego okresu do jednego miesiąca, aby korzyści płynące z lepszej kontroli rynku 
mogły być odczuwalne jak najszybciej. Poza tym sprawozdawca proponuje włączyć do 
całego tekstu opinii odwołań do przestrzegania zasad ochrony środowiska. Dalsze propozycje 
zmian dotyczą kontroli bezpośrednio po nałożeniu zakazu. Na producentów często nakładany 
jest zakaz sprzedaży. Przestrzeganie tego zakazu nie jest jednak kontrolowane. Dalsza 
propozycja zmian dotyczy szybkości postępowania. Zwłaszcza w przypadku artykułów 
sezonowych lub towarów promocyjnych konieczne jest, by w ciągu kilku dni, a niekiedy 
godzin, skonfiskować wadliwe produkty, ponieważ w przeciwnym razie zostaną one  
wyprzedane. Ważne jest ponadto, aby państwa członkowskie oddawały do dyspozycji 
wystarczającą liczbę pracowników, by mogli oni sprostać swoim zadaniom.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 1 preambuły

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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(1) W celu wzmocnienia ogólnych ram 
dających pewność, że produkty gwarantują 
wysoki poziom ochrony interesów 
publicznych, takich jak zdrowie i 
bezpieczeństwo, konieczne jest ustanowienie 
określonych reguł i zasad w odniesieniu do 
akredytacji i nadzoru rynkowego, 
stanowiących ważne aspekty tych ram 
prawnych.

(1) W celu wzmocnienia ogólnych ram 
dających pewność, że produkty gwarantują 
wysoki poziom ochrony interesów 
publicznych, takich jak zdrowie i 
bezpieczeństwo czy środowisko, konieczne 
jest ustanowienie określonych reguł i zasad 
w odniesieniu do akredytacji i nadzoru 
rynkowego, stanowiących ważne aspekty 
tych ram prawnych.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 1 ust. 1 dotyczącym „zakresu stosowania i przedmiotu” sprawozdawca 
proponuje wprowadzenie jasnego odniesienia do ochrony środowiska. Ważne jest 
zapewnienie, że wszystkie przypadki niezgodności z ustawodawstwem UE, zwłaszcza 
w zakresie środowiska, będą odpowiednio traktowane.

Poprawka 2

Artykuł 13 ustęp 2

2. Artykułów 14 – 23 nie stosuje się w 
przypadku produktów określonych w art. 
2(a) dyrektywy 2001/95/WE o ile nie 
dotyczy to zdrowia lub bezpieczeństwa 
konsumentów.

skreślony

Uzasadnienie

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope:
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Poprawka 3

Artykuł 16 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie zapewniają 
komunikowanie się i koordynację pomiędzy 
wszystkimi organami nadzoru rynkowego.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
komunikowanie się i koordynację pomiędzy 
wszystkimi organami nadzoru rynkowego w 
ramach ich kompetencji.

Uzasadnienie
Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Poprawka 4
Artykuł 16 ustęp 2 akapit 1a (nowy)

Państwa członkowskie ustalają 
odpowiednie procedury w celu dokonania 
weryfikacji, czy działania naprawcze zostały 
skutecznie przeprowadzone.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 3.

Poprawka 5
Artykuł 16 ustęp 4

4. Państwa członkowskie tworzą, wdrażają i 
okresowo aktualizują programy nadzoru 
rynkowego.

4. Państwa członkowskie tworzą, wdrażają i 
okresowo aktualizują programy nadzoru 
rynkowego. Państwa członkowskie mogą 
zawierać umowy o współpracy z 
zainteresowanymi stronami, w 
szczególności z sektorowymi organizacjami 
zawodowymi, w celu wykorzystania 
dostępnej znajomości rynku.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 3.
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Poprawka 6
Artykuł 16 ustęp 5

5. Państwa członkowskie okresowo 
dokonują przeglądu i oceny funkcjonowania 
swojej działalności w zakresie nadzoru.

5. Państwa członkowskie okresowo 
dokonują przeglądu i oceny funkcjonowania 
swojej działalności w zakresie nadzoru i 
informują o tym  publicznie.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 3.

Poprawka 7
Artykuł 17 ustęp 1 akapit 1a (nowy)

Władze są uprawnione do zajęcia próbek 
produktów, w stosunku do których zachodzi 
podejrzenie, że zostaną bardzo szybko 
wyprzedane.

Uzasadnienie
Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the market, 
delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to the 
situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have been 
already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Poprawka 8
Artykuł 24 ustęp 1 akapit 1a (nowy)

Państwa członkowskie zapewniają, że ich 
organy celne posiadają niezbędne 
uprawnienia i zasoby w celu poprawnego 
wykonywania swoich zadań.

Uzasadnienie

Dla dobra spójności i efektywności ogólnych ram wprowadzania produktów do obrotu 
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sprawozdawca proponuje wprowadzenie przepisu dotyczącego kontroli celnych podobnego 
do tego, który obowiązuje organy kontroli rynku zgodnie z art. 16 ust. 3.

Poprawka 9
Artykuł 34

Aby ułatwić wprowadzenie niniejszego 
rozporządzenia w życie, Komisja 
opracowuje wytyczne..

Aby ułatwić wprowadzenie niniejszego 
rozporządzenia w życie, Komisja 
opracowuje wytyczne. w drodze konsultacji 
z zainteresowanymi stronami.

Uzasadnienie

Komisja powinna konsultować się z zainteresowanymi stronami przy opracowywaniu 
wytycznych ułatwiających wprowadzenie niniejszego rozporządzenia w życie.

Poprawka 10
Artykuł 38 ustęp 2

Przepisy rozdziału III stosuje się po upływie 
dwóch lat, licząc od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Przepisy rozdziału III stosuje się po upływie 
jednego miesiąca, licząc od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Dodatkowe opóźnienie o dwa lata działania nadzoru rynkowego na pilnie potrzebnych 
efektywnych zasadach jest niedopuszczalne. Producenci, którzy przestrzegają europejskiego 
ustawodawstwa i standardów, znajdują się obecnie w obliczu poważnych zagrożeń ze strony 
nieuczciwej konkurencji


