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11.4.2019 A8-0277/215

Pozměňovací návrh 215
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0277/2018
Nicola Danti
Dozor nad trhem a soulad výrobků
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Zajištění identifikace a 
dohledatelnosti v celém dodavatelském 
řetězci pomůže určit hospodářské subjekty 
a přijmout účinná nápravná opatření 
proti nebezpečným výrobkům, jako jsou 
cílená stažení z oběhu. Identifikace a 
dohledatelnost tak zajistí, aby spotřebitelé 
a hospodářské subjekty získali přesné 
informace týkající se nebezpečných 
výrobků, což zvýší důvěru v trh a zamezí 
zbytečnému narušení obchodu. Výrobky 
by proto měly obsahovat informace, které 
umožní jejich identifikaci, identifikaci 
výrobce a případně identifikaci dovozce. 
Výrobci by rovněž měli vypracovat 
technickou dokumentaci týkající se 
výrobků, pro niž si mohou zvolit 
nejvhodnější a nákladově nejefektivnější 
formu, například elektronickou podobu. 
Hospodářské subjekty musí mít navíc 
možnost identifikovat subjekty, které jim 
dodávají určitý produkt, a subjekty, jimž 
byl určitý z jejich výrobků dodán.

Or. en

Odůvodnění

Zdokonalený systém dohledatelnosti je výrazně v zájmu spotřebitelů a podniků vzhledem k 
tomu, že omezuje možnost podvodu a padělaných výrobků.
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11.4.2019 A8-0277/216

Pozměňovací návrh 216
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Ferrara
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0277/2018
Nicola Danti
Dozor nad trhem a soulad výrobků
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Uvedení původu doplňuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby, 
pokud nelze výrobce dohledat nebo kdy je 
jeho udaná adresa odlišná od skutečného 
místa výroby. Tyto informace mohou 
usnadnit orgánům dozoru nad trhem 
úkoly při určení místa skutečné výroby a 
umožnit kontaktovat orgány země původu 
v rámci dvoustranné nebo vícestranné 
spolupráce v oblasti bezpečnosti 
spotřebních výrobků za účelem dalšího 
vhodného monitorování.

Or. en

Odůvodnění

Označení udávající jednoznačně zeměpisný původ výrobku a způsob, jakým byl vyroben, by 
chránilo podniky, pracovní místa a spotřebitele.
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11.4.2019 A8-0277/217

Pozměňovací návrh 217
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0277/2018
Nicola Danti
Dozor nad trhem a soulad výrobků
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení rovněž stanoví rámec pro 
zajištění identifikace a dohledatelnosti 
výrobků v celém dodavatelském řetězci 
včetně požadavků na uvedení země 
původu výrobku.

Or. en
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11.4.2019 A8-0277/218

Pozměňovací návrh 218
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0277/2018
Nicola Danti
Dozor nad trhem a soulad výrobků
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 a
Dohledatelnost výrobků

1. Komise může stanovit, že hospodářské 
subjekty by měly vytvořit systém 
dohledatelnosti určitých výrobků a skupin 
a kategorií výrobků, které uvedly nebo 
dodávají na trh a které mohou vážně 
ohrožovat bezpečnost a zdraví osob z 
důvodu svých specifických vlastností nebo 
specifických podmínek distribuce či 
použití, nebo by se měly k takovému 
systému připojit.
2. Systém dohledatelnosti výrobků 
vyžaduje, aby byly shromažďovány a 
uchovávány elektronické údaje, díky nimž 
je možné identifikovat výrobek i 
hospodářské subjekty v dodavatelském 
řetězci, a dále, aby byly výrobek, jeho obal 
či průvodní doklady opatřeny jedinečným 
čárovým kódem, hologramem, čipem nebo 
jiným datovým nosičem, který umožní 
přístup k těmto údajům.

Or. en

Odůvodnění

Zdokonalený systém dohledatelnosti je výrazně v zájmu spotřebitelů a podniků vzhledem k 
tomu, že omezuje možnost podvodu a padělaných výrobků.
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11.4.2019 A8-0277/219

Pozměňovací návrh 219
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Laura 
Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0277/2018
Nicola Danti
Dozor nad trhem a soulad výrobků
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Návrh nařízení
Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 b
Označení původu

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Pro určení země původu podle odstavce 
1 se uplatní pravidla o nepreferenčním 
původu stanovená v článcích 60 až 63 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 
kterým se stanoví celní kodex Unie.
3. Je-li zemí původu podle odstavce 2 
členský stát Unie, mohou výrobci nebo 
dovozci uvést buď Unii, nebo konkrétní 
členský stát.

Or. en


