
Konsultacje społeczne w sprawie inicjatywy „Reforma rynku
wewnętrznego wyrobów przemysłowych” ujętej w Programie prac

Komisji na rok 2013

W 2012 r. obchodziliśmy 20. rocznicę ustanowienia rynku wewnętrznego. Panuje powszechna opinia, że usunięto już
wszystkie przeszkody natury technicznej i prawnej utrudniające funkcjonowanie rynku wewnętrznego towarów. W
rzeczy samej – w ciągu ostatnich lat przeprowadzono gruntowną reformę rynku wewnętrznego żywności i produktów
rolnych, a nowa dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek i przygotowywany projekt rozporządzenia w sprawie
ogólnego bezpieczeństwa produktów zmienią w sposób równie radykalny unijny rynek towarów konsumpcyjnych.
Czy jednak rzeczywiście możemy stwierdzić, że tworzenie rynku wewnętrznego dla wszystkich wyrobów

 – tj. wytwarzanych produktów nieżywnościowych – zostało pomyślnie zakończone? Czy przepisyprzemysłowych
pozostają spójne i skuteczne? Czy nasze przepisy i struktury są odpowiednio dostosowane do rynku wewnętrznego
produktów XXI w. oraz do potrzeb europejskiego przemysłu, konsumentów i innych zainteresowanych stron?
 
W tym kontekście Komisja Europejska zobowiązała się w swoim programie prac na rok 2013 opracować i przedstawić
strategiczną inicjatywę służącą aktualizacji i uproszczeniu przepisów w zakresie obrotu towarami na rynku
wewnętrznym, a także wskazać luki prawne hamujące swobodny przepływ towarów. Inicjatywa będzie miała na celu
zwiększenie jakości i skuteczności przepisów prawnych dotyczących rynku wewnętrznego w zakresie wyrobów
przemysłowych. Poruszy problem zniesienia pozostałych barier w handlu, w szczególności w przypadku produktów o
dużym potencjale wzrostu, jak również zapewni większą spójność w stosowaniu prawodawstwa oraz uprości
zarządzanie przepisami i ich wdrażanie.
 
Te konsultacje społeczne umożliwią szerokiemu gronu zainteresowanych stron wniesienie wkładu w dyskusję nad
wyżej przedstawionymi zagadnieniami. Pytania merytoryczne zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza dotyczy
istniejących przeszkód regulacyjnych w dziedzinie wyrobów przemysłowych na rynku wewnętrznym. Druga odnosi się
do uproszczenia obowiązujących przepisów.
 
Na potrzeby obecnych konsultacji społecznych terminy takie jak „unijne prawodawstwo harmonizacyjne”, „przepisy
dotyczące rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych”, „przepisy dotyczące produktów” i „przepisy dotyczące
wyrobów przemysłowych” będą stosowane zamiennie.
 
Te konsultacje nie obejmują przemysłu motoryzacyjnego z racji specyfiki jego ram regulacyjnych. Osobno też – jako
element działań na rzecz upraszczania prawodawstwa podejmowanych zgodnie z zobowiązaniami Komisji – będzie
dyskutowana inicjatywa legislacyjna mająca na celu uproszczenie następujących czterech dyrektyw:

– w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE,
– w sprawie wyposażenia ochrony osobistej 89/686/EWG,
– w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE,
– w sprawie urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób 2000/9/WE.
 

Pola oznaczone gwiazdką ( ) są obowiązkowe.*

PUBLIKACJA DANYCH

 



Zarówno poszczególne odpowiedzi wysłane w ramach tych konsultacji online, jak i ich podsumowanie zostaną
opublikowane w internecie.

Czy zgadza się Pan(i) na opublikowanie wraz z Pana(-i) odpowiedziami Pana(-i) imienia i nazwiska lub nazwy

organizacji, którą Pan(-i) reprezentuje?  *
Zgadzam się.

Nie wyrażam zgody.

PROFIL RESPONDENTA
Profil respondenta

 

Proszę podać swoje imię i nazwisko / nazwę organizacji, którą Pan(i) reprezentuje:  *  (najwyżej 250 liczba znaków:)

Proszę podać swój adres e-mail:
  (najwyżej 250 liczba znaków:)

Proszę wskazać, w jakim charakterze udziela Pan(i) odpowiedzi na kwestionariusz:  *
jako przedsiębiorca / osoba samozatrudniona

w imieniu organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw

w imieniu organizacji reprezentującej interesy konsumentów

w imieniu innej organizacji pozarządowej

w imieniu organu administracji państwowej

jako zainteresowany obywatel.



 Jeżeli reprezentuje Pan(i) , proszę określić jego wielkość:  przedsiębiorstwo *
osoba samozatrudniona

mikroprzedsiębiorstwo (1–9 pracowników)

małe przedsiębiorstwo (10–49 pracowników)

średnie przedsiębiorstwo (50–249 pracowników)

250–499 pracowników

ponad 500 pracowników.

 Jeżeli odpowiada Pan(i) w imieniu , proszę określićorganizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw

wielkość przedsiębiorstw, jakie organizacja ta reprezentuje:  *
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.)

osoby samozatrudnione

mikroprzedsiębiorstwa (1–9 pracowników)

małe przedsiębiorstwa (10–49 pracowników)

średnie przedsiębiorstwa (50–249 pracowników)

zatrudniające 250–499 pracowników

zatrudniające ponad 500 pracowników.

Gdzie znajduje się Pan(-i) miejsce zamieszkania / siedziba Pan(-i) organizacji?  *

 

Austria Grecja Portugalia

Belgia Węgry Rumunia

Bułgaria Irlandia Słowacja

Cypr Włochy Słowenia

Czechy Łotwa Hiszpania

Dania Litwa Szwecja

Estonia Luksemburg Wielka Brytania

Finlandia Malta kraj spoza UE

Francja Holandia kraj spoza Europy

Niemcy Polska



 Proszę wskazać sektor Pana(-i) działalności lub sektor działalności Pana(-i) organizacji:  *
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.)

nie dotyczy

rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

górnictwo i kopalnictwo

produkcja

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę i klimatyzację

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

budownictwo

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

transport i magazynowanie

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

informowanie i komunikacja

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

działalność zawodowa, naukowa i techniczna

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

administracja państwowa i obrona, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

edukacja

zdrowie i opieka społeczna

sztuka, rozrywka i rekreacja

pozostała działalność usługowa

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby

organizacje i zespoły eksterytorialne

inny.

 
Proszę uściślić:

 *  (najwyżej 250 liczba znaków:)



 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo: 

uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

leśnictwo i pozyskiwanie drewna

rybactwo i akwakultura

 Górnictwo i kopalnictwo: 

górnictwo węgla kamiennego i brunatnego

wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego

górnictwo rud metali

górnictwo i kopalnictwo pozostałe

pomocnicza działalność usługowa w zakresie górnictwa

 Produkcja:  *
produkcja artykułów spożywczych produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw

sztucznych

produkcja napojów produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych

produkcja wyrobów tytoniowych produkcja metali

produkcja tkanin włókienniczych produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń

produkcja odzieży produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych
i optycznych

produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór
wyprawionych

produkcja sprzętu elektrycznego

produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z
wyłączeniem mebli, produkcja artykułów ze słomy i
materiałów używanych do wyplatania

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
niesklasyfikowana

produkcja papieru i wyrobów z papieru produkcja pojazdów samochodowych, przyczep
i naczep

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji

produkcja pozostałego sprzętu transportowego

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej

produkcja mebli

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych inny sektor związany z produkcją

produkcja podstawowych wyrobów i preparatów
farmaceutycznych

naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń



 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją: 

składowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody

kanalizacja

działania związane z gromadzeniem, zagospodarowywaniem i usuwaniem odpadów, odzysk surowców

działalność związana z uzdatnianiem i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

 Budownictwo: 

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej

roboty budowlane specjalistyczne

 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli: 

handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami, naprawa pojazdów samochodowych i
motocykli

handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

 Transport i magazynowanie: 

transport lądowy oraz transport rurociągowy

transport wodny

transport lotniczy

magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

działalność pocztowa i kurierska

 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi: 

zakwaterowanie

działalność usługowa związana z wyżywieniem

 Informowanie i komunikacja: 

działalność wydawnicza

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i
muzycznych

nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

telekomunikacja

działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane

działalność usługowa w zakresie informacji



 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa: 

finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalno-rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego
zabezpieczenia społecznego

działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 Działalność zawodowa, naukowa i techniczna: 

działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem

działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

badania naukowe i prace rozwojowe

reklama, badanie rynku i opinii publicznej

pozostała działalność zawodowa, naukowa i techniczna

działalność weterynaryjna

 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: 

wynajem i dzierżawa

działalność związana z zatrudnieniem

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

działalność detektywistyczna i ochroniarska

działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej

 Sztuka, rozrywka i rekreacja: 

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 Pozostała działalność usługowa: 

działalność organizacji członkowskich

naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

pozostała indywidualna działalność usługowa

Wskazanie i zlikwidowanie utrzymujących się przeszkód utrudniających
funkcjonowanie rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych



Z szacunków wynika, że około 20–25 proc. wyrobów nie jest przedmiotem unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.
 
Produkty te mogą być wyraźnie lub domyślnie wyłączone z unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Sytuacja taka
ma miejsce w przypadku produktów służących zapewnianiu bezpieczeństwa lub niektórych instrumentów pomiarowych
takich jak miary materialne objętości płynów i ziarna, pojemniki pomiarowe, wskaźniki poziomu itp.
 
Z zebranych wstępnie uwag zasadniczo można wysnuć wniosek, że zainteresowane strony – w niektórych sektorach –
niechętnie zdają się na wzajemne uznawanie, zresztą z różnych powodów. Duże wyzwanie dla przedsiębiorstw
prowadzących działalność w obrębie rynku wewnętrznego stanowią też transgraniczne spory.
 
Dlatego też w tej części kwestionariusza przyjrzymy się tego rodzaju przeszkodom – chcielibyśmy dowiedzieć się od
respondentów, jakie są ich zdaniem najważniejsze punkty, którymi powinna zainteresować się Komisja. Pytania
dotyczą wyrobów niezharmonizowanych, usług powiązanych z danym produktem oraz produktów technologicznych,
które są nowością na rynku lub które charakteryzuje wysoki wzrost sprzedaży.

 
Czy istnieją jakiekolwiek przeszkody prawne utrudniające skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego wyrobów
przemysłowych? Jeżeli tak, to jakie?  (najwyżej 1000 liczba znaków:)

W jaki sposób można by pokonać tego rodzaju przeszkody prawne?
  (najwyżej 1000 liczba znaków:)

Czy istnieją jakiekolwiek przeszkody  utrudniające skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznegopozaprawne
wyrobów przemysłowych? Jeżeli tak, to jakie?  (najwyżej 1000 liczba znaków:)



Czy w przypadku dostarczania produktu na rynek innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zdaje się Pan(i)

na stosowanie zasady wzajemnego uznawania?  *
Nie dotyczy.

Tak.

Nie.

Nie wiem.

Czy uważa Pan(i), że rozporządzenie (WE) 764/2008 w sprawie wzajemnego uznawania jest narzędziem
skutecznie zapewniającym swobodny przepływ wyrobów przemysłowych nieobjętych prawodawstwem
harmonizacyjnym? Jeśli nie, co jest jego głównym brakiem?  (najwyżej 1000 liczba znaków:)

Czy istnieją produkty – nieobjęte prawodawstwem UE dotyczącym wyrobów przemysłowych – w przypadku których
mogłaby okazać się korzystna harmonizacja ukierunkowana na ułatwienie swobodnego obrotu na rynku

wewnętrznym?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę uściślić, jakie są to produkty lub kategorie produktów:  *  (najwyżej 500 liczba znaków:)



Czy potrzebna jest specjalna procedura, która by umożliwiała szybsze rozwiązywanie sporów transgranicznych

związanych ze swobodnym obrotem produktami w obrębie UE?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, jakie miałby(-aby) Pan(i) propozycje w odniesieniu do ustanowienia takiej procedury na poziomie
UE?  (najwyżej 1000 liczba znaków:)

Łańcuch wartości w przypadku niektórych wyrobów przemysłowych często obejmuje świadczenie usług. Czy
kiedykolwiek napotkał(a) Pan(i) utrudnienia podczas świadczenia usług odnoszących się do wyrobów

przemysłowych lub korzystania z takich usług?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę uściślić, o jakie produkty lub kategorie produktów chodzi:  *  (najwyżej 300 liczba znaków:)

 Jeśli tak, proszę uściślić, o utrudnieniach w świadczeniu jakiego rodzaju usług mowa:  *
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.)

 

inżynieria i projektowanie instalacja na miejscu usługi konserwacji, pomocy
technicznej i posprzedażne

naprawy inne.



 Jeśli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź „inne”, proszę wyjaśnić:  *  (najwyżej 300 liczba znaków:)

Czy chciałby(-aby) Pan(i) poruszyć inne kwestie związane z tak rozumianymi produktami i usługami, mając na
uwadze poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych?  (najwyżej 1500 liczba znaków:)

Produkt oparty na KET definiuje się jako produkt stworzony w oparciu o kluczowe technologie wspomagające i/lub
wyprodukowany przy zastosowaniu zaawansowanych technologii produkcyjnych. Przykłady to: energooszczędne
diody LED, nowatorskie akumulatory zapewniające elektromobilność przy użyciu nowoczesnych tworzyw i
nanotechnologii, biochipy do wykrywania chorób wyprodukowane przy wykorzystaniu nowoczesnych tworzyw,
nanoelektroniki i fotoniki, nanokomponenty zawdzięczające swoje powstanie nanoelektronice lub telefonom
komórkowym itp.

Czy dostrzega Pan(i) konkretne przeszkody prawne hamujące opracowywanie, wprowadzanie do obrotu lub rozwój
popytu w obrębie UE, jeśli chodzi o rozwiązania i produkty, w których zastosowanie znalazły kluczowe technologie

wspomagające?  *
Tak, istnieją przeszkody prawne.

Tak, w przyszłości zapewne wystąpią przeszkody prawne.

Nie.

Nie wiem.



 Jeśli tak, proszę wskazać, o jakie przeszkody chodzi.  *  (najwyżej 500 liczba znaków:)

 Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w odniesieniu do których kluczowych technologii wspomagających napotyka Pan(i)

te przeszkody.  *  (najwyżej 300 liczba znaków:)

Czy istnieją przeszkody, które utrudniają swobodny przepływ produktów opartych na kluczowych technologiach

wspomagających w obrębie UE?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę wyjaśnić, w odniesieniu do których kluczowych technologii wspomagających napotyka Pan(i)

te przeszkody.  *  (najwyżej 300 liczba znaków:)



Czy niektóre aspekty druku w 3D powinny zostać uregulowane na poziomie UE?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę wskazać, jakie to aspekty.  *  (najwyżej 500 liczba znaków:)

Czy istnieją lub mogą w przyszłości zaistnieć przeszkody, które utrudniałyby swobodny przepływ w obrębie UE

produktów wykorzystujących technologię druku 3D?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę wskazać, o jakie przeszkody chodzi.  *  (najwyżej 300 liczba znaków:)

Czy istnieją lub mogą w przyszłości zaistnieć przeszkody, które utrudniałyby swobodny przepływ w obrębie UE

zrównoważonych produktów przyjaznych dla środowiska?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.



 Jeśli tak, proszę wskazać, o jakie przeszkody chodzi.  *  (najwyżej 500 liczba znaków:)

Uproszczenie i ujednolicenie obowiązujących przepisów
Wprowadzenie do obrotu produktu w obszarze objętym harmonizacją jest zazwyczaj uregulowane w więcej niż jednym
akcie harmonizującym prawodawstwo unijne. Konieczne jest możliwie jak najdalej idące eliminowanie takich sytuacji,
jak nakładanie się przepisów, brak spójności, a nawet konflikt przepisów ujętych w różnych aktach prawnych.
 
W tej części kwestionariusza przyjrzymy się wspólnym elementom różnych tekstów legislacyjnych, na przykład
dotyczącym identyfikowalności lub oznakowania zgodności, z myślą o zapewnieniu spójności przepisów i uniknięciu
tworzenia zbędnych obciążeń dla przedsiębiorców i organów nadzoru rynku.

 

Który rodzaj instrumentu prawnego jest lepiej dostosowany do celów harmonizacji technicznej?  *
Dyrektywa.

Rozporządzenie.

Nie wiem.

Czy obecnie ma miejsce nakładanie się lub konflikt przepisów określonych w różnych miejscach unijnego

prawodawstwa harmonizacyjnego mającego wpływ na wyroby przemysłowe w UE?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę uściślić, których przepisów będących częścią unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego to

dotyczy oraz w jaki sposób się nakładają lub gdzie ma źródło konflikt.  *  (najwyżej 1000 liczba znaków:)



Czy niektóre kategorie produktów powinny stać się w coraz większym stopniu przedmiotem wzajemnego

uznawania, a w coraz mniejszym – prawodawstwa harmonizacyjnego UE?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę uściślić, jakie są to kategorie produktów:  *  (najwyżej 500 liczba znaków:)

Czy powinno się dopuścić możliwość poszerzenia podstawowych wymogów określonych w niektórych miejscach
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, aby objęło ono szerszy wachlarz produktów z powiązanych sektorów

przemysłu?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę uściślić, których elementów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego to dotyczy.  *
(najwyżej 500 liczba znaków:)



Czy powinno się dopuścić możliwość połączenia podstawowych wymogów zawartych dotąd w różnych aktach

prawnych będących częścią unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

 Jeśli tak, proszę uściślić, których elementów prawodawstwa harmonizacyjnego to dotyczy.  *  (najwyżej 500 liczba

znaków:)

Czy prawodawstwo dotyczące rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych zawiera przepisy, które mogłyby być
identyczne i mogłyby obowiązywać w odniesieniu do szeregu sektorów, co pozwoliłoby zmniejszyć rozbieżności i

uniknąć potencjalnych konfliktów przepisów ujętych w różnych tekstach prawnych?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.



 Jeśli tak, które?  *
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.)

Przepisy dotyczące swobodnego przepływu.

Przepisy dotyczące obowiązków producentów.

Przepisy dotyczące obowiązków importerów.

Przepisy dotyczące obowiązków dystrybutorów.

Przepisy dotyczące autoryzowanych przedstawicieli.

Przypadki, w których obowiązki producentów stosuje się do importerów i dystrybutorów.

Przepisy dotyczące identyfikacji przedsiębiorców.

Przepisy dotyczące procedur oceny zgodności.

Przepisy dotyczące domniemania zgodności z normami.

Przepisy dotyczące deklaracji zgodności UE.

Przepisy dotyczące oznakowania CE.

Przepisy dotyczące powiadamiania, organów notyfikujących i jednostek notyfikowanych.

Przepisy dotyczące sankcji.

Przepisy dotyczące ważności certyfikatów zgodności.

Jeśli chodzi o środki produkcji, które są tworzone z myślą o opracowywaniu przez specjalistów przy ich użyciu
innych produktów – czy środki te wymagają specjalnego traktowania w ramach unijnego prawodawstwa

harmonizacyjnego?  *
Tak, należy je wyłączyć z zakresu stosowania przepisów dotyczących produktów.

Tak, w przypadku tych środków powinny obowiązywać niższe wymogi, zarówno pod względem tworzyw, jak i
etykietowania – należy uwzględnić różnicę między użytkownikiem będącym specjalistą a konsumentem.

Tak, nie ma potrzeby, aby środki te spełniały zwyczajowe wymogi w zakresie etykietowania i dokumentów
załączanych głównie w celu ochrony konsumentów, ale powinny spełniać podstawowe wymogi.

Nie.

Nie wiem.

Czy oznakowaniu CE powinny towarzyszyć inne informacje, na przykład etykietowanie takie jak:  *
(Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.)

bezpośrednie odesłanie do obowiązujących przepisów

oznakowanie odnoszące się do obowiązujących przepisów

numer jednostki notyfikowanej

procedura oceny zgodności

nie

nie wiem.



Czy niektóre elementy dotyczące oznakowania CE można by ulepszyć z myślą o zapewnieniu sprawniejszego
funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych?  (najwyżej 1500 liczba znaków:)

Czy należy wprowadzić obowiązek akredytacji do celów wykazania zdolności technicznych organów zajmujących

się oceną zgodności?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

Czy należy wymagać oceny zgodności przeprowadzonej przez stronę trzecią w przypadku wszystkich wyrobów

przemysłowych?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

Czy wolałby(-aby) Pan(i), żeby wspólna deklaracja zgodności była po prostu zbiorem poszczególnych deklaracji

zgodności?  *
Tak.

Nie.

Nie wiem.

Czy wolałby(-aby) Pan(i), żeby każda część prawodawstwa dotyczącego produktów ustanawiała wymóg deklaracji

zgodności dostosowanej do danego produktu?  *
Tak.

Nie, powinien istnieć jeden wspólny wzór deklaracji zgodności.

Nie wiem.



Czy ma Pan(i) jakiekolwiek inne uwagi dotyczące sposobów zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania rynku
wewnętrznego wyrobów przemysłowych?  (najwyżej 1500 liczba znaków:)


