
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 Warszawa, 9 maja 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KL/185/85/AB/2022 

 

Pan 

Waldemar Buda 

Minister Rozwoju i Technologii 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na prośbę o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Stanowiska Rządu do projektu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uchylającego dyrektywę 

2009/125/WE, COM(2022) 142, w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowego stanowiska, bardzo proszę o kontakt 

 z p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji 

Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@lewiatan.org; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 112. 

 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz uchylającego dyrektywę 2009/125/WE, COM(2022) 142. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uchylającego dyrektywę 2009/125/WE 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi ogólne 

1 Uwaga ogólna - mając na względzie negocjowane projekty rozporządzeń - Digital Services Act , a także projekt dot. 
ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), które przewidują obowiązki dla internetowych platform 
handlowych dot. usuwania nielegalnych treści i niebezpiecznych produktów z platformy, należy 
zapewnić spójność nakładanych obowiązków z tymi zaproponowanymi w ww. projektach, a także 
zagwarantować ich proporcjonalność, uwzględniając rolę internetowych platform handlowych  
w łańcuchu dostaw, tj. rolę pośrednika; 

- obowiązki centrów fulfilment powinny być natomiast spójne z tymi określonymi w art. 4 rozporządzenia 
1020/2019 dot. nadzoru rynku, który przewiduje gradację takich obowiązków (w pierwszej kolejności 
odpowiedzialni są producenci/dystrybutorzy/importerzy, natomiast centra fulfilment odpowiadają 
jedynie jeżeli na terenie UE nie ma żadnego innego odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego); 

- zgodnie z obecnie negocjowanym projektem rozporządzenia dot. ogólnego bezpieczeństwa produktów 
(GPSR) platformy handlowe znajdują poza zakresem definicji podmiotu gospodarczego (economic 
operator), dlatego też sugerujemy wyłączenie art. 29 z rozdziału VII - obligations of economic operators 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

i utworzenie oddzielnego rozdziału dot. obowiązków platform handlowych z adekwatnym 
uwzględnieniem ich roli pośrednika. 

- obowiązek umożliwienia dostępu organom nadzoru rynku do interface platformy (art. 29 ust. 1  d i e) 
powinien zostać doprecyzowany z uwagi na kwestię bezpieczeństwa danych. Ww. dostęp powinien 
następować po precyzyjnym "data request" albo powinien być poprzedzony porozumieniem pomiędzy 
platformą a organem. 

Uwagi szczegółowe 

1 Artykuł 28 

projektowanego 

rozporządzenia  

Problematyczne mogą okazać się przypadki, w 

których importer i dystrybutor traktowany jest na 

równi  

z Producentem (np. gdy towar wprowadzany jest 

pod znakiem importera). Pojawia się pytanie, jak 

traktować gdy towar nie jest brandowany znakiem, 

a jedynie pojawia się informacja o importerze? 

 

3 Artykuł 20 

projektowanego 

rozporządzenia 

Pojawia się wątpliwość dotycząca niszczenia nie 

sprzedanych produktów konsumpcyjnych: czy 

dotyczy to też produktów niepełnowartościowych  

i stratowanych?  W jaki sposób i przez kogo ma 

być dokonywana ocena?  Jak należałoby podejść 

do wyprzedaży (np. przy obniżeniu ceny do 

 1 PLN). 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Art. 48-54 

projektowanego 

rozporządzenia 

Pojawia się wątpliwość, czy notyfikacja na 
potrzeby certyfikatów ecolabel ma być niezależna 
od notyfikacji na potrzeby paszportów i śladu 
węglowego. 

 

 

 


