
                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

                                                                                                                    Warszawa, 18 stycznia 2022 r. 
KL/13/7/ED/2022 

 
 

 

Szanowna Pani Poseł, 

Szanowny Panie Pośle, 

 

W związku z intensywnymi pracami nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 
2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (projekt 
GPSR), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi projektu sprawozdania Komisji IMCO do projektu 
rozporządzenia, zwracając się z prośbą o uwzględnienie głosu środowiska biznesowego podczas prac nad 
tym dokumentem. 

 
 
  

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 
 

 

 

Załącznik: Uwagi Konfederacji Lewiatan odnoszące się do projektu sprawozdania Komisji IMCO do 
projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz 
uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

 

  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan odnoszące się do projektu sprawozdania Komisji IMCO do projektu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, 
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 oraz uchylającego 
dyrektywę Rady 87/357/EWG i dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

 

Doceniamy i uważamy za godne poparcia następujące propozycje: 
 

▪ wydłużenie terminu wejścia w życie przepisów rozporządzenia z 6 do 12 miesięcy (poprawka nr 
167); 

 
▪ zachęcanie platform handlowych do kontynuowania współpracy dobrowolnej w zakresie 

bezpieczeństwa produktów w postaci tzw. memoranda of understanding (poprawka nr  115 ); 
 

▪ oparcie obowiązku wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela na terenie UE w stosunku do 
produktów niezharmonizowanych na podejściu opartym o ryzyko (poprawka nr 85); 
 
 

Niemniej jednak uważamy, że dalszego doprecyzowania wymagają następujące propozycje dotyczące 
obowiązków platform handlowych, w szczególności w zakresie relacji z organami nadzoru rynku i 
sprzedawcami: 
 
 
poprawki 113 and 114 - dostęp do interfejsu (bazy danych) platform przez organy nadzoru rynku  
 
Naszym zdaniem dostęp ten jest ciągle zbyt ogólnie i nieprecyzyjnie określony. Rozumiemy potrzebę 
uregulowania kwestii udostępniania danych B2G, jednak w przypadku firm technologicznych, których 
konkurencyjność jest oparta w dużej mierze na danych oraz zaufaniu klientów, kluczowe jest zapewnienie 
adekwatnej ochrony i proporcjonalności takich przepisów. W związku z tym, Konfederacja Lewiatan 
proponuje następujące doprecyzowanie: 
 
Article 20 – paragraph 6 – point d and e 
 
(d) allow access to their interfaces for the online tools operated by market surveillance authorities to 
identify dangerous products and, insofar as possible, their supply chain by responding to precise data 
requests concerning individual cases should relevant information not be publicly available; 
 
or 
 
allow access to their interfaces for the online tools operated by market surveillance authorities to identify 
dangerous products and, insofar as possible, their supply chain by responding to data requests should 
relevant information not be publicly available; Such access shall be granted based on the agreement 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

between the platform and the authority and ensure proportionality of data provided, compliance with 
GDPR and other relevant legislation, security of data transmission and protection of trade secrets.  
 
(e) upon precise data request of the market surveillance authorities concerning individual cases, when 
online marketplaces or online sellers have put in place technical obstacles to the extraction of data from 
their online interfaces (data scraping), allow the scraping of such data for product safety purposes based 
on the identification parameters provided by the requesting market surveillance authorities. Such access 
shall be granted based on the agreement between the platform and the authority and ensure 
proportionality of data provided, compliance with GDPR and other relevant legislation, security of data 
transmission and protection of trade secrets.  
 
Justification: 
We appreciate amendments aiming at clarifying that access to online marketplaces’ interfaces for the 
online tools operated by market surveillance authorities would be possible following data requests. 
However, those data requests should be precisely defined. Without precision, this provision constitutes 
far-reaching and unconditional access to sharing of data in advance which does not exist in other areas of 
business activities. We believe that the current provision is not proportionate and can lead to data 
breaches according to the GDPR. We understand the need for B2G data sharing but it needs to be precise, 
individualized and proportionate. 
 
 
poprawka nr 101 obowiązek informowania platformy przez sprzedawcę o podjętych przez niego środkach 
zaradczych  
 
Article 20 – paragraph -1 (new) 
 
When informing the trader of the decision to remove or disable access to the content, the online 
marketplace shall request from the trader to communicate all information able to demonstrate that the 
trader in question has taken the appropriate corrective measures, including, where applicable, the 
measures laid down in Article 16(3) of Regulation (EU) 2019/1020. 
 
Justification: 
In our opinion, online marketplaces are not the best placed actors to assess the accuracy of traders’ 
corrective measures implementation. Type of corrective measures can vary depending on the ground for 
removal and the platform will not be able to assess if they were correct.  It is also not clarified what online 
marketplaces should do if the trader does not implement the corrective measures. These assessments 
can only be done by competent authorities.  
 
 
poprawka nr 108 - udział platform handlowych w procedurze wycofania produktów z obrotu (recalls) 
poprzez obowiązek poinformowania konsumenta o wycofaniu produktu. 
 
 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Article 20 – paragraph 6 – point a 
 
(a) cooperate with market surveillance authorities and with relevant economic operators to ensure 
effective product recalls, including by abstaining from putting obstacles to product recalls and informing 
consumers thereof 
 
Justification: 
We are of the opinion that it should be clarified in the corresponding recital what actions constitute 
“informing consumers”. In particular, it should be clarified if a dedicated section on the online 
marketplace's interface linking to information on dangerous products’ recalls at the competent 
authorities’ websites is an adequate solution. 
 
 
poprawka nr 109 - obowiązek informowania sprzedawcy przez platformę o wypadkach dotyczących 
niebezpiecznych produktów, które zostały zgłoszone przez konsumentów 
 
Article 20 – paragraph 6 – point a a (new) 
 
(aa) inform traders market surveillance authorities about the information communicated by consumers 
on accidents or safety issues with regard to the product purchased offered for sale online by those 
traders through their services; 
 
Justification: 
We are of the opinion that generally the notion “accidents or safety issues” should be further clarified in 
the corresponding recital not to lead to possible misuse. Moreover we are of the opinion that consumers 
should report accidents directly to competent authorities and they should take appropriate decisions. 
Incidentally, online marketplaces can also inform authorities on information communicated by 
consumers. 
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