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Pozměňovací návrh 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro zaručení volného pohybu výrobků 
v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby tyto 
výrobky splňovaly požadavky na vysokou 
úroveň ochrany obecných zájmů, jako je 
zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního prostředí a 
veřejná bezpečnost. Důrazné prosazování 
těchto požadavků je nezbytné, aby mohly 
být tyto zájmy řádně chráněny a aby se 
vytvořily podmínky, díky nimž se bude 
dařit spravedlivé hospodářské soutěži na 
trhu Unie se zbožím. Proto je zapotřebí, 
aby existovala pravidla pro dozor nad 
trhem a pro kontrolu výrobků vstupujících 
do Unie ze třetích zemí.

(1) Pro zaručení volného pohybu výrobků 
v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby tyto 
výrobky splňovaly požadavky na vysokou 
úroveň ochrany obecných zájmů, jako je 
zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního prostředí, 
práva duševního vlastnictví a veřejná 
bezpečnost. Důrazné prosazování těchto 
požadavků je nezbytné, aby mohly být tyto 
zájmy řádně chráněny a aby se vytvořily 
podmínky, díky nimž se bude dařit 
spravedlivé hospodářské soutěži na trhu 
Unie se zbožím. Proto je zapotřebí, aby 
existovala pravidla pro dozor nad trhem a 
pro kontrolu výrobků vstupujících do Unie 
ze třetích zemí.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro zaručení volného pohybu výrobků 
v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby tyto 
výrobky splňovaly požadavky na vysokou 
úroveň ochrany obecných zájmů, jako je 
zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního prostředí a 

(1) Pro zaručení volného pohybu výrobků 
v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby tyto 
výrobky splňovaly požadavky na vysokou 
úroveň ochrany obecných zájmů, jako je 
zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, spravedlivý 
obchod, ochrana spotřebitele, ochrana 
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veřejná bezpečnost. Důrazné prosazování 
těchto požadavků je nezbytné, aby mohly 
být tyto zájmy řádně chráněny a aby se 
vytvořily podmínky, díky nimž se bude 
dařit spravedlivé hospodářské soutěži na 
trhu Unie se zbožím. Proto je zapotřebí, 
aby existovala pravidla pro dozor nad 
trhem a pro kontrolu výrobků vstupujících 
do Unie ze třetích zemí.

životního prostředí, ochrana duševního 
vlastnictví a veřejná bezpečnost. Důrazné 
prosazování těchto požadavků je nezbytné, 
aby mohly být tyto zájmy řádně chráněny a 
aby se vytvořily podmínky, díky nimž se 
bude dařit spravedlivé hospodářské soutěži 
na off-line i on-line trhu Unie se zbožím. 
Proto je zapotřebí, aby existovala pravidla 
pro dozor nad fyzickým i digitálním trhem 
a pro kontrolu výrobků vstupujících do 
Unie ze třetích zemí.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů. Pravost výrobku konečně také 
spotřebiteli zaručuje bezpečnost tohoto výrobku a jeho soulad s požadavky právních předpisů.

Pozměňovací návrh 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by tedy mělo zahrnout 
ustanovení nařízení č. 765/2008, směrnice 
2001/95/ES a různých odvětvových aktů 
harmonizačních právních předpisů Unie 
týkajících se dozoru nad trhem do jediného 
nařízení, které se bude vztahovat na 
výrobky v harmonizovaných i 
neharmonizovaných oblastech právních 
předpisů Unie bez ohledu na to, zda jsou 
určené pro použití nebo pravděpodobně 
používané spotřebiteli nebo 
profesionálními uživateli.

(8) Toto nařízení by tedy mělo zahrnout 
ustanovení nařízení č. 765/2008, směrnice 
2001/95/ES a různých odvětvových aktů 
harmonizačních právních předpisů Unie 
týkajících se dozoru nad trhem do jediného 
nařízení, které se bude vztahovat na 
výrobky v harmonizovaných i 
neharmonizovaných oblastech právních 
předpisů Unie bez ohledu na to, zda jsou 
určené pro použití nebo pravděpodobně 
používané spotřebiteli nebo 
profesionálními uživateli a zda se nabízejí 
na on-line či off-line trhu.

Or. en
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Odůvodnění

V pravidlech pro dozor nad trhem v prostředí on-line či off-line by neměl být rozdíl, aby se 
internetový trh nestal místem, kudy se budou na trh EU dostávat nebezpečné výrobky. 
Činnosti v oblasti dozoru nad trhem by měly zahrnovat výrobky v působnosti tohoto nařízení 
bez ohledu na jejich distribuční kanál.

Pozměňovací návrh 69
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by tedy mělo zahrnout 
ustanovení nařízení č. 765/2008, směrnice 
2001/95/ES a různých odvětvových aktů 
harmonizačních právních předpisů Unie 
týkajících se dozoru nad trhem do jediného 
nařízení, které se bude vztahovat na 
výrobky v harmonizovaných i 
neharmonizovaných oblastech právních 
předpisů Unie bez ohledu na to, zda jsou 
určené pro použití nebo pravděpodobně 
používané spotřebiteli nebo 
profesionálními uživateli.

(8) Toto nařízení by tedy mělo zahrnout 
ustanovení nařízení č. 765/2008, směrnice 
2001/95/ES a různých odvětvových aktů 
harmonizačních právních předpisů Unie 
týkajících se dozoru nad trhem do jediného 
nařízení, které se bude vztahovat na 
výrobky v harmonizovaných i 
neharmonizovaných oblastech právních 
předpisů Unie bez ohledu na to, zda se 
nabízejí na internetu, či mimo něj a zda 
jsou určené pro použití nebo 
pravděpodobně používané spotřebiteli nebo 
profesionálními uživateli.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 70
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by mělo stanovit 
ucelený rámec pro dozor nad trhem v Unii. 
Mělo by vymezit výrobky, na něž se toto 
nařízení vztahuje, a výrobky, na něž se 
nevztahuje, uložit členským státům 
povinnost organizovat a provádět dozor 
nad trhem, požadovat po členských státech, 
aby jmenovaly orgány dozoru nad trhem a 
určily jejich pravomoci a povinnosti, a 
učinit členské státy odpovědnými za 
vypracování obecných a odvětvových 
programů dozoru nad trhem.

(12) Toto nařízení by mělo stanovit 
ucelený rámec pro dozor nad trhem v Unii. 
Mělo by vymezit výrobky, na něž se toto 
nařízení vztahuje, a výrobky, na něž se 
nevztahuje, uložit členským státům 
povinnost organizovat a provádět dozor 
nad trhem, požadovat po členských státech, 
aby jmenovaly orgány dozoru nad trhem a 
určily jejich pravomoci a povinnosti, a 
učinit členské státy odpovědnými za 
vypracování obecných a odvětvových 
programů dozoru nad fyzickým i digitálním
trhem.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 71
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byl celý postup dozoru nad trhem 
transparentnější a aby se jím mohly orgány 
dozoru nad trhem i hospodářské subjekty 
lépe řídit, mělo by toto nařízení jasně
stanovit chronologické fáze uvedeného 
postupu, a to od chvíle, kdy orgány dozoru 
nad trhem identifikují výrobek, který by 
podle nich mohl představovat riziko, až po 
posouzení tohoto hrozícího rizika, 
nápravné opatření, které má být přijato 
příslušným hospodářským subjektem ve 
stanovené době, a opatření, která mají 
přijmout samotné orgány dozoru nad 
trhem, pokud hospodářské subjekty 

(14) Aby byl celý postup dozoru nad trhem 
transparentnější a aby se jím mohly orgány 
dozoru nad trhem i hospodářské subjekty 
lépe řídit, mělo by toto nařízení jasně 
stanovit chronologické fáze uvedeného 
postupu, a to od chvíle, kdy orgány dozoru 
nad trhem identifikují výrobek, který by 
podle nich mohl představovat riziko, až po 
posouzení tohoto hrozícího rizika, 
nápravné opatření, které má být přijato 
příslušným subjektem odpovědným za 
první uvedení na trh ve stanovené době, a 
opatření, která mají přijmout samotné 
orgány dozoru nad trhem, pokud subjekty
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nedodržují požadavky, nebo v naléhavých 
případech.

odpovědné za první uvedení na trh
nedodržují požadavky, nebo v naléhavých 
případech.

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byl celý postup dozoru nad trhem 
transparentnější a aby se jím mohly orgány 
dozoru nad trhem i hospodářské subjekty 
lépe řídit, mělo by toto nařízení jasně 
stanovit chronologické fáze uvedeného 
postupu, a to od chvíle, kdy orgány dozoru 
nad trhem identifikují výrobek, který by 
podle nich mohl představovat riziko, až po 
posouzení tohoto hrozícího rizika, 
nápravné opatření, které má být přijato 
příslušným hospodářským subjektem ve 
stanovené době, a opatření, která mají 
přijmout samotné orgány dozoru nad 
trhem, pokud hospodářské subjekty 
nedodržují požadavky, nebo v naléhavých 
případech.

(14) Aby byl celý postup dozoru nad trhem 
transparentnější a aby se jím mohly orgány 
dozoru nad trhem i hospodářské subjekty 
lépe řídit, mělo by toto nařízení jasně 
stanovit chronologické fáze uvedeného 
postupu, a to od chvíle, kdy orgány dozoru 
nad trhem identifikují výrobek, který by 
podle nich mohl představovat riziko, až po 
posouzení tohoto hrozícího rizika, 
nápravné opatření, které má být přijato 
příslušným hospodářským subjektem ve 
fyzické i digitální ekonomice ve stanovené 
době, a opatření, která mají přijmout 
samotné orgány dozoru nad trhem, pokud 
hospodářské subjekty nedodržují 
požadavky, nebo v naléhavých případech.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 73
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby byl celý postup dozoru nad trhem 
transparentnější a aby se jím mohly orgány 
dozoru nad trhem i hospodářské subjekty 
lépe řídit, mělo by toto nařízení jasně 
stanovit chronologické fáze uvedeného 
postupu, a to od chvíle, kdy orgány dozoru 
nad trhem identifikují výrobek, který by 
podle nich mohl představovat riziko, až po 
posouzení tohoto hrozícího rizika, 
nápravné opatření, které má být přijato 
příslušným hospodářským subjektem ve 
stanovené době, a opatření, která mají 
přijmout samotné orgány dozoru nad 
trhem, pokud hospodářské subjekty 
nedodržují požadavky, nebo v naléhavých 
případech.

(14) Aby byl celý postup dozoru nad trhem 
transparentnější a aby se jím mohly orgány 
dozoru nad trhem i hospodářské subjekty 
lépe řídit, mělo by toto nařízení jasně 
stanovit chronologické fáze uvedeného 
postupu, a to od chvíle, kdy orgány dozoru 
nad trhem identifikují výrobek, který by 
podle nich mohl představovat riziko, až po 
posouzení tohoto hrozícího rizika, 
nápravné opatření, které má být přijato 
příslušným subjektem odpovědným za 
první uvedení na trh ve stanovené době, a 
opatření, která mají přijmout samotné 
orgány dozoru nad trhem, pokud subjekty
odpovědné za první uvedení na trh
nedodržují požadavky, nebo v naléhavých 
případech.

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Hospodářské subjekty by měly 
usnadnit práci orgánům dozoru nad 
trhem tím, že jim zpřístupní všechny 
dokumenty a informace, které tyto orgány 
potřebují pro účely vykonávání svých 
činností. Orgány dozoru nad trhem by 
měly požadovat pouze doklady a 
informace, o kterých lze očekávat, že je 
příslušný hospodářský subjekt má k 
dispozici na základě své úlohy v 
dodavatelském řetězci. 

Or. en
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Odůvodnění

Vyjasnění povinností hospodářských subjektů uvedených v článku 8.

Pozměňovací návrh 75
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dozor nad trhem by měl být založen 
na posouzení rizika, které výrobek 
představuje, s přihlédnutím ke všem 
významným údajům. U výrobku, na nějž se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie, které stanoví zásadní požadavky na 
ochranu určitých veřejných zájmů, by se 
mělo předpokládat, že pro uvedené veřejné 
zájmy nepředstavuje riziko, pokud je 
v souladu s uvedenými zásadními 
požadavky.

(15) Dozor nad trhem by měl být založen 
na posouzení rizika, které výrobek 
představuje, s přihlédnutím ke všem 
významným údajům. Metodika a kritéria 
pro hodnocení rizik by měla být 
homogenní ve všech členských státech, 
aby se zajistily rovné podmínky pro 
všechny hospodářské subjekty. U výrobku, 
na nějž se vztahují harmonizační právní 
předpisy Unie, které stanoví zásadní 
požadavky na ochranu určitých veřejných 
zájmů, by se mělo předpokládat, že pro 
uvedené veřejné zájmy nepředstavuje 
riziko, pokud je v souladu s uvedenými 
zásadními požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dozor nad trhem by měl být založen 
na posouzení rizika, které výrobek 
představuje, s přihlédnutím ke všem 
významným údajům. U výrobku, na nějž se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie, které stanoví zásadní požadavky na 

(15) Dozor nad trhem by měl být založen 
na posouzení rizika, které výrobek 
představuje, s přihlédnutím ke všem 
významným údajům a na zásadě 
povinnosti náležité péče, která platí pro 
všechny hospodářské subjekty, bez ohledu 
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ochranu určitých veřejných zájmů, by se 
mělo předpokládat, že pro uvedené veřejné 
zájmy nepředstavuje riziko, pokud je 
v souladu s uvedenými zásadními 
požadavky.

na to, zda jsou příslušné výrobky nabízené 
na internetu či mimo něj. U výrobku, na 
nějž se vztahují harmonizační právní 
předpisy Unie, které stanoví zásadní 
požadavky na ochranu určitých veřejných 
zájmů, by se mělo předpokládat, že pro 
uvedené veřejné zájmy nepředstavuje 
riziko, pokud je v souladu s uvedenými 
zásadními požadavky.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 77
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Spotřebitelé mohou hrát aktivní a 
důležitou roli, pokud jde o pomoc dozoru 
nad trhem, protože jsou obvykle v přímém 
kontaktu s výrobky představujícími riziko, 
včetně výrobků, které nejsou v souladu s 
platnými právními předpisy Unie. Členské 
státy by v této souvislosti měly zvýšit 
informovanost spotřebitelů, pokud jde o 
jejich práva podávat stížnosti v otázkách 
týkajících se bezpečnosti výrobků a 
činností dozoru nad trhem, a zaručit, aby 
byl postup oznamování snadno dostupný, 
relativně jednoduchý a účinný. Komise by 
měla dále prozkoumat možnosti 
harmonizace předkládání těchto stížností 
v celé Unii, například prostřednictvím 
vytvoření centrální databáze, kde by se 
stížnosti podané spotřebiteli ukládaly, a 
měla by také posoudit možnosti zveřejnění 
těchto stížností, pod podmínkou zachování 
práva na přezkoumání a odpověď ze 
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strany dotčených hospodářských subjektů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro účely tohoto nařízení by mělo být 
provedeno posouzení rizik, aby byly 
identifikovány výrobky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit veřejné zájmy chráněné 
[nařízením (EU) č. xxxx (o bezpečnosti 
spotřebních výrobků)], odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie a 
jinými právními předpisy Unie týkajícími 
se výrobků, na které se vztahuje toto 
nařízení. Mělo by zahrnovat údaje o 
rizicích, která se v minulosti v případě 
dotčeného výrobku naplnila, pokud jsou 
k dispozici. Měla by být rovněž zohledněna 
veškerá opatření, která dotčený 
hospodářský subjekt přijal k odvrácení 
rizika. Mělo by být přihlédnuto ke
konkrétní potenciální zranitelnosti
spotřebitelů ve srovnání s profesionálními 
uživateli a rovněž ke zvýšené zranitelnosti 
určitých kategorií spotřebitelů, jako jsou 
děti, starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením.

(18) Pro účely tohoto nařízení by mělo být 
provedeno posouzení rizik, aby byly 
identifikovány výrobky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit veřejné zájmy chráněné 
[nařízením (EU) č. xxxx (o bezpečnosti 
spotřebních výrobků)], odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie a 
jinými právními předpisy Unie týkajícími 
se výrobků, na které se vztahuje toto 
nařízení. Mělo by zahrnovat údaje o 
rizicích, která se v minulosti v případě 
dotčeného výrobku naplnila, pokud jsou 
k dispozici. Měla by být rovněž zohledněna 
veškerá opatření, která dotčený 
hospodářský subjekt přijal k odvrácení 
rizika. Zvláštní zřetel by měl být brán na
konkrétní potenciální zranitelnost
spotřebitelů ve srovnání s profesionálními 
uživateli a rovněž ke zvýšené zranitelnosti 
určitých kategorií spotřebitelů, jako jsou 
děti, starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Pro účely tohoto nařízení by mělo být 
provedeno posouzení rizik, aby byly 
identifikovány výrobky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit veřejné zájmy chráněné 
[nařízením (EU) č. xxxx (o bezpečnosti 
spotřebních výrobků)], odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie a 
jinými právními předpisy Unie týkajícími 
se výrobků, na které se vztahuje toto 
nařízení. Mělo by zahrnovat údaje o 
rizicích, která se v minulosti v případě 
dotčeného výrobku naplnila, pokud jsou 
k dispozici. Měla by být rovněž zohledněna 
veškerá opatření, která dotčený 
hospodářský subjekt přijal k odvrácení 
rizika. Mělo by být přihlédnuto ke 
konkrétní potenciální zranitelnosti 
spotřebitelů ve srovnání s profesionálními 
uživateli a rovněž ke zvýšené zranitelnosti 
určitých kategorií spotřebitelů, jako jsou 
děti, starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením.

(18) Pro účely tohoto nařízení by mělo být 
provedeno posouzení rizik, aby byly 
identifikovány výrobky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit veřejné zájmy chráněné 
[nařízením (EU) č. xxxx (o bezpečnosti 
spotřebních výrobků)], odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie a 
jinými právními předpisy Unie týkajícími 
se výrobků, na které se vztahuje toto 
nařízení. Mělo by zahrnovat údaje o 
rizicích, která se v minulosti v případě 
dotčeného výrobku naplnila, pokud jsou 
k dispozici. Měla by být rovněž zohledněna 
veškerá opatření, která dotčený 
hospodářský subjekt uplatňující povinnost 
náležité péče přijal k odvrácení rizika. 
Mělo by být přihlédnuto ke konkrétní 
potenciální zranitelnosti spotřebitelů ve 
srovnání s profesionálními uživateli a 
rovněž ke zvýšené zranitelnosti určitých 
kategorií spotřebitelů, jako jsou děti, starší 
osoby a osoby se zdravotním postižením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Orgánům dozoru nad trhem by měla 
být svěřena pravomoc zničit výrobky, 
učinit je nepoužitelnými nebo nařídit jejich 
zničení příslušným hospodářským 
subjektem, považují-li to za nezbytné a 
přiměřené k zajištění toho, aby tyto 
výrobky již nepředstavovaly žádnou 
hrozbu.

(21) Orgánům dozoru nad trhem by měla 
být svěřena pravomoc zničit výrobky, 
učinit je nepoužitelnými nebo nařídit jejich 
zničení příslušným hospodářským 
subjektem, který provozuje činnost na 
internetu či mimo něj, považují-li to za 
nezbytné a přiměřené k zajištění toho, aby 
tyto výrobky již nepředstavovaly žádnou 
hrozbu.
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Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 81
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Orgánům dozoru nad trhem by měla 
být svěřena pravomoc zničit výrobky, 
učinit je nepoužitelnými nebo nařídit jejich 
zničení příslušným hospodářským 
subjektem, považují-li to za nezbytné a 
přiměřené k zajištění toho, aby tyto 
výrobky již nepředstavovaly žádnou 
hrozbu.

(21) Orgánům dozoru nad trhem by měla 
být svěřena pravomoc zničit výrobky, 
učinit je nepoužitelnými nebo nařídit jejich 
zničení příslušným hospodářským 
subjektem, považují-li to za nezbytné a 
přiměřené k zajištění toho, aby tyto 
výrobky již nepředstavovaly žádnou 
hrozbu. Veškeré náklady související s 
těmito kroky by měl nést příslušný 
hospodářský subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Mělo by docházet k účinné, rychlé a 
přesné výměně informací mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
Komisí. Proto je nutné zřídit pro tuto 
výměnu účinné nástroje. Systém Unie pro 
rychlou výměnu informací (RAPEX) již 
prokázal svou účinnost a efektivitu. 
RAPEX umožňuje přijímat v celé Unii 

(23) Mělo by docházet k účinné, rychlé a 
přesné výměně informací mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
Komisí. Proto je nutné zřídit pro tuto 
výměnu účinné nástroje. Systém Unie pro 
rychlou výměnu informací (RAPEX) již 
prokázal svou účinnost a efektivitu. 
RAPEX umožňuje přijímat v celé Unii 
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opatření týkající se výrobků, jež 
představují riziko, přesahující území 
jednoho členského státu. Aby se zamezilo 
zbytečnému zdvojování, měl by se tento 
systém používat pro všechna varovná 
oznámení požadovaná tímto nařízením, 
která se týkají výrobků představujících 
riziko.

opatření týkající se výrobků, jež 
představují závažné riziko, přesahující 
území jednoho členského státu. Aby se 
zamezilo zbytečnému zdvojování, měl by 
se tento systém používat pro všechna 
varovná oznámení požadovaná tímto 
nařízením, která se týkají výrobků 
představujících závažné riziko.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 19 a 20.

Pozměňovací návrh 83
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Mělo by docházet k účinné, rychlé a 
přesné výměně informací mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
Komisí. Proto je nutné zřídit pro tuto 
výměnu účinné nástroje. Systém Unie pro 
rychlou výměnu informací (RAPEX) již 
prokázal svou účinnost a efektivitu. 
RAPEX umožňuje přijímat v celé Unii 
opatření týkající se výrobků, jež 
představují riziko, přesahující území 
jednoho členského státu. Aby se zamezilo 
zbytečnému zdvojování, měl by se tento 
systém používat pro všechna varovná 
oznámení požadovaná tímto nařízením, 
která se týkají výrobků představujících 
riziko.

(23) Mělo by docházet k účinné, rychlé a 
přesné výměně informací mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
Komisí. Proto je nutné zřídit pro tuto 
výměnu účinné nástroje. Systém Unie pro 
rychlou výměnu informací (RAPEX) již 
prokázal svou účinnost a efektivitu. 
RAPEX umožňuje přijímat v celé Unii 
opatření týkající se výrobků, jež 
představují riziko, přesahující území 
jednoho členského státu. Aby se zamezilo 
zbytečnému zdvojování, měl by se tento 
systém používat pro všechna varovná 
oznámení požadovaná tímto nařízením, 
která se týkají výrobků představujících 
riziko. RAPEX by měl zahrnovat také 
oznámení týkající se materiálů 
přicházejících do styku s potravinami, 
které se sem přesouvají z platformy 
RASFF.

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Mělo by být zřízeno evropské fórum 
pro dozor nad trhem, které se bude skládat 
ze zástupců orgánů dozoru nad trhem. Toto 
fórum by mělo poskytnout prostředky pro 
zapojení všech dotčených zúčastněných 
stran, včetně profesních organizací a 
spotřebitelských organizací, aby bylo 
možné využít všech dostupných informací, 
které mají pro dozor nad trhem význam, při 
vytváření, provádění a aktualizaci 
programů dozoru nad trhem.

(27) Mělo by být zřízeno evropské fórum 
pro dozor nad trhem, které se bude skládat 
ze zástupců orgánů dozoru nad trhem. Toto 
fórum by mělo poskytnout prostředky pro 
zapojení všech dotčených zúčastněných 
stran, včetně profesních organizací a 
především spotřebitelských organizací, aby 
bylo možné využít všech dostupných 
informací, které mají pro dozor nad trhem 
význam, při vytváření, provádění a 
aktualizaci programů dozoru nad trhem.

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Toto nařízení by mělo nastolit 
rovnováhu mezi transparentností, tj. 
zpřístupněním maximálního možného 
objemu informací veřejnosti, a zachováním 
důvěrnosti, například z důvodu ochrany 
osobních údajů, obchodního tajemství a 
ochrany vyšetřování, v souladu s pravidly 
důvěrnosti podle použitelných 
vnitrostátních právních předpisů, nebo, 
pokud jde o Komisi, podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise. 

(30) Toto nařízení by mělo nastolit 
rovnováhu mezi transparentností, tj. 
zpřístupněním maximálního možného 
objemu informací veřejnosti, a zachováním 
důvěrnosti, například z důvodu obchodního 
tajemství a ochrany vyšetřování, v souladu 
s pravidly důvěrnosti podle použitelných 
vnitrostátních právních předpisů, nebo, 
pokud jde o Komisi, podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise. 
Kromě toho by toto nařízení mělo 
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V souvislosti s tímto nařízením se použijí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů.

dodržovat zásady ochrany údajů, 
například důvěrné zacházení s osobními 
údaji, požadavek na zpracování údajů 
korektním a zákonným způsobem a pro 
konkrétní účel, přičemž je třeba zajistit 
jejich kvalitu a umožnit dotčeným 
jednotlivcům uplatňovat svá práva. 
V souvislosti s tímto nařízením se použijí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 
18. prosince 2000 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi 
Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byla uplatňována. Uvedené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byla uplatňována. Uvedené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Úroveň těchto programů by měla být 
stanovena jako poměrná část hodnoty 
prodejů příslušných výrobků v posledním 
roce, kdy k protiprávnímu jednání
docházelo v průběhu celého roku, v 
závislosti na jeho závažnosti, trvání a 
úmyslném nebo opakujícím se charakteru 
protiprávního jednání. Sankce by v 
každém případě neměly přesáhnout 10 % 
celkového obratu společnosti v 
předchozím účetním roce. Pokud to 



PE516.934v02-00 18/182 AM\1002709CS.doc

CS

vnitrostátní právo umožňuje, měly by 
členské státy být podporovány, aby příjmy 
z těchto sankcí použily pro činnosti 
dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byla uplatňována. Uvedené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byla uplatňována. Uvedené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující a 
musí zahrnovat sankce, které jsou 
harmonizovány na úrovni EU. Za tímto 
účelem je třeba vzít v úvahu závažnost 
porušení, velikost podniku a zejména 
situaci malých a středních podniků, jakož 
i jejich úlohu v dodavatelském řetězci, a to 
zejména s ohledem na činnost, kterou 
hospodářský subjekt skutečně vykonává v 
rámci výrobního procesu, a na jeho 
schopnost ovlivnit bezpečnost výrobku. 
Členské státy zajistí, aby zisky z těchto 
správních sankcí byly použity pro činnost 
dozoru nad trhem.

Or. it

Pozměňovací návrh 88
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Dozor nad trhem by měl být alespoň 
částečně financován z poplatků
účtovaných hospodářským subjektům v 
případech, kdy je orgány dozoru nad trhem 
požadují za provedení nápravného opatření 
nebo kde uvedené orgány musí opatření 
přijmout samy.

(34) Dozor nad trhem by měl být 
financován zejména ze strany členských 
států a pouze minimálně ze sankcí
účtovaných hospodářským subjektům 
odpovědným za první uvedení na trh v 
případech, kdy je orgány dozoru nad trhem 
požadují za provedení nápravného opatření 
nebo kde uvedené orgány musí opatření 
přijmout samy. V tomto případě bude 
nicméně nutné brát v úvahu velikost 
podniku, zejména situaci malých a 
středních podniků, jakož i jejich úlohu v 
dodavatelském řetězci, a to zejména s 
ohledem na činnosti skutečně vykonávané 
hospodářským subjektem ve výrobním 
procesu a na jeho schopnost ovlivnit 
bezpečnost výrobku.

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pro zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o jednotné podmínky 
vykonávání kontrol, odkazem na konkrétní 
kategorie výrobků nebo konkrétní odvětví, 
včetně rozsahu kontrol, které mají být 
provedeny, a přiměřenost vzorků, jež mají 
být kontrolovány. Měly by jí být svěřeny i 
prováděcí pravomoci týkající se způsobů 
poskytování informací orgánům dozoru 
nad trhem ze strany hospodářských 
subjektů, pokud jde o stanovení jednotných 
podmínek pro určení případů, kdy není 
nutné tyto informace poskytovat. Měly by 

(38) Pro zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o jednotné podmínky 
vykonávání kontrol, odkazem na konkrétní 
kategorie výrobků nebo konkrétní odvětví, 
včetně rozsahu kontrol, které mají být 
provedeny, a přiměřenost vzorků, jež mají 
být kontrolovány. Měly by jí být svěřeny i 
prováděcí pravomoci týkající se způsobů 
poskytování informací orgánům dozoru 
nad trhem ze strany hospodářských 
subjektů, pokud jde o stanovení jednotných 
podmínek pro určení případů, kdy není 
nutné tyto informace poskytovat. V 
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jí být svěřeny i prováděcí pravomoci 
týkající se způsobů a postupů pro výměnu 
informací prostřednictvím systému 
RAPEX a případně pokud jde o přijetí 
dočasných či trvalých omezení uvádění 
výrobků, které představují závažné riziko, 
na trh, s upřesněním nutných kontrolních 
opatření, která mají členské státy přijmout 
za účelem jejich účinného provedení, 
pokud jiné právní předpisy Unie nestanoví 
pro řešení daného rizika specifický postup. 
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a 
obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

každém případě nelze od obchodních 
subjektů požadovat, aby poskytly jiné 
informace než ty, které jsou nutné v 
souvislosti s jejich úlohou v 
dodavatelském řetězci. Měly by jí být 
svěřeny i prováděcí pravomoci týkající se 
způsobů a postupů pro výměnu informací 
prostřednictvím systému RAPEX a 
případně pokud jde o přijetí dočasných či 
trvalých omezení uvádění výrobků, které 
představují závažné riziko, na trh, 
s upřesněním nutných kontrolních opatření, 
která mají členské státy přijmout za účelem 
jejich účinného provedení, pokud jiné 
právní předpisy Unie nestanoví pro řešení 
daného rizika specifický postup. Uvedené 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pro zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o jednotné podmínky 
vykonávání kontrol, odkazem na konkrétní 
kategorie výrobků nebo konkrétní odvětví, 
včetně rozsahu kontrol, které mají být 
provedeny, a přiměřenost vzorků, jež mají 
být kontrolovány. Měly by jí být svěřeny i 
prováděcí pravomoci týkající se způsobů 
poskytování informací orgánům dozoru 
nad trhem ze strany hospodářských 
subjektů, pokud jde o stanovení jednotných 

(38) Pro zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o jednotné podmínky 
vykonávání kontrol, odkazem na konkrétní 
kategorie výrobků nebo konkrétní odvětví, 
včetně rozsahu kontrol, které mají být 
provedeny, a přiměřenost vzorků, jež mají 
být kontrolovány. Měly by jí být svěřeny i 
prováděcí pravomoci týkající se způsobů 
poskytování informací orgánům dozoru 
nad trhem ze strany hospodářských 
subjektů, pokud jde o stanovení jednotných 
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podmínek pro určení případů, kdy není 
nutné tyto informace poskytovat. Měly by 
jí být svěřeny i prováděcí pravomoci 
týkající se způsobů a postupů pro výměnu 
informací prostřednictvím systému 
RAPEX a případně pokud jde o přijetí 
dočasných či trvalých omezení uvádění 
výrobků, které představují závažné riziko, 
na trh, s upřesněním nutných kontrolních 
opatření, která mají členské státy přijmout 
za účelem jejich účinného provedení, 
pokud jiné právní předpisy Unie nestanoví 
pro řešení daného rizika specifický postup. 
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a 
obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

podmínek pro určení případů, kdy není 
nutné tyto informace poskytovat. V 
každém případě nelze od obchodních 
subjektů požadovat, aby poskytly jiné 
informace než ty, které jsou nutné v 
souvislosti s jejich úlohou v 
dodavatelském řetězci. Měly by jí být 
svěřeny i prováděcí pravomoci týkající se 
způsobů a postupů pro výměnu informací 
prostřednictvím systému RAPEX a 
případně pokud jde o přijetí dočasných či 
trvalých omezení uvádění výrobků, které 
představují závažné riziko, na trh, 
s upřesněním nutných kontrolních opatření, 
která mají členské státy přijmout za účelem 
jejich účinného provedení, pokud jiné 
právní předpisy Unie nestanoví pro řešení 
daného rizika specifický postup. Uvedené 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajistit, aby výrobky na trhu, na které se 
vztahují právní předpisy Unie, splňovaly 
požadavky na vysokou úroveň ochrany 
zdraví a bezpečnosti a dalších obecných 
zájmů, a zároveň zaručit fungování 
vnitřního trhu stanovením rámce pro 
jednotný dozor nad trhem v Unii, nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, jelikož dosažení tohoto 
cíle vyžaduje vysoký stupeň spolupráce, 

(41) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
zajistit, aby výrobky na fyzickém a 
digitálním trhu, na které se vztahují právní 
předpisy Unie, splňovaly požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti a dalších obecných zájmů, a 
zároveň zaručit fungování fyzického i 
digitálního vnitřního trhu stanovením 
rámce pro jednotný dozor nad trhem 
v Unii, nemůže být uspokojivě dosaženo na 
úrovni členských států, jelikož dosažení 
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interakce a jednotnosti operací mezi všemi 
příslušnými orgány všech členských států, 
a proto jej může být z důvodu rozsahu a 
účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 
cíle.

tohoto cíle vyžaduje vysoký stupeň 
spolupráce, interakce a jednotnosti operací 
mezi všemi příslušnými orgány všech 
členských států, a proto jej může být z 
důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení 
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 92
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Toto nařízení by mělo být v souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti, aby se 
zajistila vysoká úroveň ochrany lidského 
zdraví, spotřebitelů a životního prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 b (nový)



AM\1002709CS.doc 23/182 PE516.934v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42b) Toto nařízení by mělo být v souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti, aby se 
zajistila vysoká úroveň ochrany lidského 
zdraví, spotřebitelů a životního prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky nabízené na internetu či 
mimo něj splňují požadavky na vysokou 
úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob 
obecně a zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, požadavky spojené se 
spravedlivým obchodem, ochranou 
spotřebitele, životního prostředí, ochranou 
práv duševního vlastnictví, ochranou
veřejné bezpečnosti a ostatních veřejných 
zájmů.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů. Pravost výrobku konečně také 
spotřebiteli zaručuje bezpečnost tohoto výrobku a soulad s požadavky právních předpisů.

Pozměňovací návrh 95
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky na on-line i off-line trhu 
splňují požadavky na vysokou úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti osob obecně, 
zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti, rovných podmínek mezi 
tržními subjekty a ostatních veřejných 
zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že toto nařízení se vztahuje na výrobky, které již jsou na trhu, protože 
subjekty posuzování shody provádějí kontroly před uvedením na trh. Nemělo by být nutné 
činit rozdíl mezi distribučními kanály. Navíc jedním z hlavních cílů tohoto nařízení je vytvořit 
mezi hospodářskými subjekty rovné podmínky, což vyžaduje ověřování souladu s požadavky, 
stejně jako následná opatření ze strany orgánů dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 96
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky uváděné nebo dodávané 
na trh splňují požadavky na vysokou 
úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob 
obecně, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
ochrany spotřebitele, životního prostředí, 
veřejné bezpečnosti, rovných podmínek 
mezi tržními subjekty a ostatních veřejných 
zájmů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů a 
na zajištění rovných podmínek mezi 
hospodářskými subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů 
a v obecném smyslu souladu s právními 
předpisy Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Pablo Arias Echeverría
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „výrobkem“ se rozumí výrobek získaný 
výrobním procesem;

1. „výrobkem“ se rozumí jakýkoliv 
výrobek, který je poskytnut nebo 
zpřístupněn v rámci obchodní činnosti, ať 
již za úplatu nebo zdarma; 

Or. es

Odůvodnění

Vysvětlení pojmu „výrobek“. Výraz „získaný výrobním procesem“ by měl být vypuštěn 
vzhledem k pochybnostem týkajícím se výkladu tohoto požadavku (rostlinný materiál, dřevo 
atd.). Navrhuje se, aby bylo převzato zkrácené znění pojmu obsaženého ve směrnici o obecné 
bezpečnosti výrobků.

Pozměňovací návrh 100
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „dodáváním na trh“ dodání EEZ 
k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu 
Unie v průběhu obchodní činnosti, ať už za 
úplatu nebo bezplatně;

2. „dodáváním na trh“ dodání EEZ 
k distribuci, spotřebě nebo použití na 
fyzickém i digitálním trhu Unie v průběhu 
obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo 
bezplatně;

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 101
Constance Le Grip



AM\1002709CS.doc 27/182 PE516.934v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „uvedením na trh“ rozumí první dodání 
výrobku na trh Unie;

3. „uvedením na trh“ rozumí první dodání 
výrobku na fyzický i digitální trh Unie;

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. „poskytovateli zprostředkovatelských 
služeb“ se rozumí jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, která umožňuje uvádění 
nebo dodávání výrobku na trh 
elektronickou cestou, například 
provozováním platformy elektronického 
obchodu nebo prostřednictvím hostingu 
internetových stránek.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, jako jsou poskytovatelé hostitelských služeb a 
vlastníci domén, kteří hospodářským subjektům ze třetích zemí poskytují elektronické 
platformy, jejichž prostřednictvím mohou prodávat své výrobky on-line (jak je stanoveno v čl. 
3 bodu 7a (novém)), často sídlí na území EU. Tito zprostředkovatelé by měli být stejně jako 
ostatní hospodářské subjekty povinni spolupracovat s orgány dozoru nad trhem a v případě 
potřeby přijímat nápravná opatření, aby se zabránilo prodeji nebezpečných nebo jinak 
nevyhovujících výrobků on-line.
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Pozměňovací návrh 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „hospodářskými subjekty“ se rozumí 
výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce 
a distributor;

8. „hospodářskými subjekty“ se rozumí 
výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce,
distributor a poskytovatel 
zprostředkovatelských služeb;

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, jako jsou poskytovatelé hostitelských služeb a 
vlastníci domén, kteří hospodářským subjektům ze třetích zemí poskytují elektronické 
platformy, jejichž prostřednictvím mohou prodávat své výrobky on-line (jak je stanoveno v čl. 
3 bodu 7a (novém)), často sídlí na území EU. Tito zprostředkovatelé by měli být stejně jako 
ostatní hospodářské subjekty povinni spolupracovat s orgány dozoru nad trhem a v případě 
potřeby přijímat nápravná opatření, aby se zabránilo prodeji nebezpečných nebo jinak 
nevyhovujících výrobků on-line.

Pozměňovací návrh 104
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „dozorem nad trhem“ se rozumí 
činnosti, které provádí, a opatření, která
přijímají orgány veřejné správy, jež mají 
zajistit, že výrobky neohrožují 
zdraví, bezpečnost nebo jiný aspekt 
ochrany veřejného zájmu a, v případě 
výrobků spadajících do oblasti působnosti 
harmonizačních právních předpisů Unie, že 
jsou v souladu s požadavky stanovenými 
v uvedených právních předpisech;

11. „dozorem nad trhem“ se rozumí 
činnosti, které provádí, a opatření, která 
přijímají orgány veřejné správy, jež mají 
zajistit, že výrobky nabízené na internetu 
či mimo něj neohrožují zdraví, bezpečnost 
nebo jiný aspekt ochrany veřejného zájmu 
a, v případě výrobků spadajících do oblasti 
působnosti harmonizačních právních 
předpisů Unie, že jsou v souladu 
s požadavky stanovenými v uvedených 
právních předpisech;

Or. fr
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Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 105
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „orgánem dozoru nad trhem“ se rozumí 
orgán členského státu odpovědný za 
provádění dozoru nad trhem na území 
tohoto členského státu;

12. „orgánem dozoru nad trhem“ se rozumí 
orgán členského státu odpovědný za 
provádění dozoru nad fyzickým i 
digitálním trhem na území tohoto 
členského státu;

Or. fr

Odůvodnění

Vnitřní trh nabízí různé kanály pro distribuci výrobků určených spotřebitelům. Dozor nad 
trhem musí být stejně účinný u tradičních i internetových trhů.

Pozměňovací návrh 106
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „orgánem dozoru nad trhem“ se rozumí 
orgán členského státu odpovědný za 
provádění dozoru nad trhem na území 
tohoto členského státu;

12. „orgánem dozoru nad trhem“ se rozumí 
orgán členského státu, který je příslušný 
k výkonu pravomocí upravených tímto 
nařízením;

Or. es

Odůvodnění

Funkce orgánů dozoru nad trhem, které jsou stanoveny v tomto nařízení, se netýkají pouze 
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dozoru nad trhem v úzkém slova smyslu. Tyto orgány musí kromě kontroly výrobků také 
přijímat stížnosti, varovat uživatele, shromažďovat informace v rámci informačního 
a komunikačního systému pro dozor nad trhem (ICSMS), spolupracovat s hospodářskými 
subjekty při přípravě pravidel správných postupů atd. Tyto úkoly přesahují rámec pouhého 
dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 107
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. „nevyhovujícím výrobkem“ se rozumí 
výrobek, který není v souladu s požadavky 
stanovenými v harmonizačních právních 
předpisech Unie, jež se na něj vztahují;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b. „nevyhovujícím výrobkem“ se rozumí 
výrobek, který nesplňuje požadavky 
právních předpisů Unie

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

13. „výrobkem představujícím riziko pro 
bezpečnost“ se rozumí výrobek, který by 
mohl nepříznivě ovlivnit zdraví a 
bezpečnost osob obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

13. „výrobkem představujícím riziko pro 
bezpečnost“ se rozumí výrobek, který by 
mohl nepříznivě ovlivnit zdraví a 
bezpečnost osob obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

Or. en

Odůvodnění

V definici rizika by se měl činit rozdíl, jelikož pro účely dozoru nad trhem by se měly na trhu 
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EU zakázat výrobky, které nejsou v souladu s právními předpisy EU. Některé výrobky, které 
jsou nevyhovující, mohou však být rovněž nebezpečné, ale ne všechny.

Pozměňovací návrh 111
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

13. „výrobkem představujícím riziko pro 
bezpečnost“ se rozumí výrobek, který by 
mohl nepříznivě ovlivnit zdraví a 
bezpečnost osob obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 

13. „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost v míře, která 
přesahuje to, co se považuje za rozumné a 
přijatelné za běžných nebo důvodně
předvídatelných podmínek použití 
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dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěním spojení „dalších obecných zájmů“ se zvyšuje právní jistota, protože jeho význam 
je nejasný.

Pozměňovací návrh 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. „výrobkem představujícím regulační 
riziko“ se rozumí výrobek, který nesplňuje 
platné právní předpisy Unie;

Or. en

Odůvodnění

V definici rizika by se měl činit rozdíl, jelikož pro účely dozoru nad trhem by se měly na trhu 
EU zakázat výrobky, které nejsou v souladu s právními předpisy EU. Některé výrobky, které 
jsou nevyhovující, mohou však být rovněž nebezpečné, ale ne všechny.

Pozměňovací návrh 114
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b. „výrobkem představujícím regulační 
riziko“ se rozumí výrobek, který nesplňuje 
platné právní předpisy Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13c. „výrobkem představujícím regulační 
riziko“ se rozumí výrobek, který nesplňuje 
platné právní předpisy Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13d. „výrobkem představujícím nově 
vznikající riziko“ se rozumí výrobek, který 
není předmětem harmonizovaných 
právních předpisů EU a u kterého bylo 
spolehlivě vědecky dokázáno, že 
představuje nově vznikající riziko nebo 
známé riziko, jakmile je prodáván pro 
použití v nových nebo neznámých 
podmínkách, které výrobce 
nepředpokládal.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru nad trhem by se měly také zabývat výrobky, které představují nově vznikající 
riziko. Navrhovaná definice si klade za cíl vyjasnění situace, které bude možné snadno 
harmonizovaným způsobem použít v celé EU.
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Pozměňovací návrh 117
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „výrobkem představujícím závažné 
riziko“ se rozumí výrobek, který 
představuje riziko, jež vyžaduje rychlý 
zásah a navazující opatření, a to i v 
případech, kdy účinky nemusí být 
okamžité;

14. „výrobkem představujícím závažné 
riziko“ se rozumí výrobek, který 
představuje riziko, jež vyžaduje rychlý 
zásah a navazující opatření, a to i v 
případech, kdy účinky nemusí být 
okamžité; výrobek, který nesplňuje 
základní požadavek definovaný v 
harmonizačních právních předpisech 
Unie, jakož i výrobek, který nesplňuje 
obecný požadavek na bezpečnost, který je 
definován v mandátu uděleném Komisí 
normalizační organizaci, se považuje za 
výrobek představující závažné riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „výrobkem představujícím závažné 
riziko“ se rozumí výrobek, který 
představuje riziko, jež vyžaduje rychlý 
zásah a navazující opatření, a to i v 
případech, kdy účinky nemusí být 
okamžité;

14. „výrobkem představujícím závažné 
riziko“ se rozumí výrobek, který 
představuje riziko, jež vyžaduje rychlý 
zásah a navazující opatření, a to i v 
případech, kdy účinky nemusí být 
okamžité; výrobek, který nesplňuje 
základní požadavek definovaný v 
harmonizačních právních předpisech 
Unie, jakož i výrobek, který nesplňuje 
obecný požadavek na bezpečnost, který je 
definován v mandátu uděleném Komisí 
normalizační organizaci, se považuje za 
výrobek představující závažné riziko;
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Or. en

Pozměňovací návrh 119
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. „modely výrobku“ se rozumí výrobky, 
které se považují za odlišné, neboť 
představují stejné nebo podobné základní 
charakteristiky, přičemž pokud rozdíly 
existují, nemají vliv na úroveň jejich 
bezpečnosti, pokud výrobce nebo dovozce 
neprokáže opak.

Or. en

Odůvodnění

Pojem modelu je základem práce orgánů dozoru nad trhem. Prostřednictvím modelů se 
provádí testování a dozor. Řada subjektů na trhu však buď modely neidentifikuje, nebo násobí 
počet modelů u výrobků, které jsou ve skutečnosti podobné, což ztěžuje práci orgánů dozoru 
nad trhem a brání jim v provádění kontrol, neboť to výrazně zvyšuje množství zdrojů, které 
potřebují ke kontrolám.

Pozměňovací návrh 120
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b. „modely výrobku“ se rozumí výrobky, 
které se považují za odlišné, neboť 
představují stejné nebo podobné základní 
charakteristiky, přičemž pokud rozdíly 
existují, nemají vliv na úroveň jejich 
bezpečnosti, pokud výrobce nebo dovozce 
neprokáže opak.
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Or. en

Odůvodnění

Pojem modelu je základem práce orgánů dozoru nad trhem. Prostřednictvím modelů se 
provádí testování a dozor. Řada subjektů na trhu však buď modely neidentifikuje, nebo násobí 
počet modelů u výrobků, které jsou ve skutečnosti podobné, což ztěžuje práci orgánů dozoru 
nad trhem a brání jim v provádění kontrol, neboť to výrazně zvyšuje množství zdrojů, které 
potřebují ke kontrolám.

Pozměňovací návrh 121
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c. „modelem výrobku“ se rozumí 
výrobek, které je považován za 
představitele dané skupiny výrobků s 
podobnými základními charakteristikami, 
přičemž pokud rozdíly existují, nemají vliv 
na úroveň bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pojem modelu je nezbytný pro práci orgánů dozoru nad trhem, neboť jim pomáhá lépe 
identifikovat výrobky při provádění testování.

Pozměňovací návrh 122
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí právní předpisy Unie 
harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh;

18. „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí právní předpisy Unie 
harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh; tyto předpisy definují 
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základní požadavky, které musí výrobky 
splňovat, aby mohly být uvedeny na trh 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí právní předpisy Unie 
harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh;

18. „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí právní předpisy Unie 
harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh na internetu či mimo něj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje.

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky, které nejsou v 
souladu s platnými právními předpisy 
Unie a které představují riziko, nebudou 
dodávány na trh Unie a, pokud tyto 
výrobky již byly na trh dodány, že budou 
přijata účinná a přiměřená opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje, nebo k zabránění tomu, aby 
nadále porušoval právní předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje.

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
a výrobky, které nesplňují platné právní 
předpisy Unie, nebudou dodávány na trh 
Unie a, pokud tyto výrobky již byly na trh 
dodány, že budou přijata účinná opatření 
pro odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje, a k zabránění tomu, aby 
nadále porušoval právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje.

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
a výrobky, které nesplňují platné právní 
předpisy Unie, nebudou dodávány na trh 
Unie a, pokud tyto výrobky již byly na trh 
dodány, že budou přijata účinná opatření 
pro odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje, a k zabránění tomu, aby 
nadále porušoval právní předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje.

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko
a v obecném smyslu výrobky, které 
nesplňují platné právní předpisy Unie,
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje, a k zajištění toho, aby 
splňoval dané právní předpisy.

Or. es

Odůvodnění

Dozor nad trhem se musí týkat nejen výrobků představujících riziko, ale obecně i výrobků 
nesplňujících právní předpisy.

Pozměňovací návrh 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje.

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko
a v obecném smyslu výrobky, které 
nesplňují platné právní předpisy Unie,
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje, a k zajištění toho, aby 
splňoval dané právní předpisy.
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Or. es

Pozměňovací návrh 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol 
na vnějších hranicích sledují členské 
státy, které o tomto dozoru a těchto 
kontrolách podávají každoročně zprávy 
Komisi. Mezi informace obsažené v těchto 
zprávách musí patřit statistiky týkající se 
počtu provedených kontrol a tyto 
informace musí být sděleny všem 
členským státům. Členské státy mohou 
vypracovat souhrn výsledků přístupný pro 
veřejnost.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS) již existuje. Dodatečné 
činnosti v oblasti dozoru by z důvodu časové náročnosti byly na úkor kvality dozoru.

Pozměňovací návrh 130
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol, tímto způsobem 
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být sděleny všem členským státům. 
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

relativizovaného počtu výrobků, vůči 
kterým jsou vzneseny námitky, i počtu a 
povahy nápravných opatření, jež byla 
v této věci přijata, a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům. 
Členské státy musí vypracovat souhrn 
výsledků a statistik přístupný pro 
veřejnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách 
musí patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace 
musí být sděleny všem členským státům. 
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají jednou za tři roky zprávy Komisi.
Komise předá tyto informace všem 
členským státům. Souhrn těchto informací 
může být přístupný veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
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informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům.
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol každého typu a jejich 
výsledků. Tyto statistické údaje musí být 
sděleny všem členským státům a 
zpřístupní se veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům.
Členské státy mohou vypracovat souhrn
výsledků přístupný pro veřejnost.

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol každého typu a jejich 
výsledků. Tyto statistické údaje musí být 
sděleny všem členským státům a 
zpřístupní se veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
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provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům.
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům 
prostřednictvím Komise.

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům. 
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru, těchto kontrolách a 
metodách použitých kontrol podávají 
každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům. 
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky sledování a hodnocení dozoru 
nad trhem prováděného podle odstavce 3 
musí být zpřístupněny veřejnosti 
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 137
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky sledování a hodnocení dozoru 
nad trhem prováděného podle odstavce 3 
musí být zpřístupněny veřejnosti 
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem.

4. Výsledky sledování a hodnocení dozoru 
nad trhem prováděného podle odstavce 3 
musí být zpřístupněny veřejnosti 
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem. K tomu dojde do uplynutí lhůty 
3 měsíců po sdělení výsledků ostatním 
členským státům.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky sledování a hodnocení dozoru 
nad trhem prováděného podle odstavce 3 
musí být zpřístupněny veřejnosti
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem.

4. Členské státy zpřístupní veřejnosti 
souhrn svých výsledků sledování a 
hodnocení dozoru nad trhem prováděného 
podle odstavce 3, a to elektronicky nebo 
případně jiným způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Informace o kontrolách musí předávat Komise členským státům. Zdá se, že informace 
poskytované veřejnosti, které jsou uvedeny v bodě 3, se nijak neliší od informací 
uvedených v bodě 4, a proto se navrhuje jejich vzájemné propojení.
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Pozměňovací návrh 139
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nebo jmenuje 
orgány dozoru nad trhem a vymezí jejich 
povinnosti, pravomoci a organizaci.

1. Každý členský stát zřídí nebo jmenuje 
orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgánům dozoru nad trhem musí být 
svěřeny pravomoci a přiděleny zdroje a 
prostředky nezbytné pro řádné vykonávání 
jejich úkolů.

2. Orgánům dozoru nad trhem musí být 
svěřeny pravomoci a přiděleny zdroje a 
prostředky pro řádné a komplexní 
vykonávání jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zavede vhodný
mechanismus pro zajištění toho, že si 
orgány dozoru nad trhem, které zřídil nebo 
jmenoval, budou vyměňovat informace, 
spolupracovat a koordinovat své činnosti 
mezi sebou navzájem i s orgány 
odpovědnými za kontroly výrobků na 

3. Každý členský stát zavede dostatečný a 
komplexní mechanismus pro zajištění toho, 
že si orgány dozoru nad trhem, které zřídil 
nebo jmenoval, budou vyměňovat 
informace, spolupracovat a koordinovat 
své činnosti mezi sebou navzájem i 
s orgány odpovědnými za kontroly 
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vnějších hranicích Unie. výrobků na vnějších hranicích Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy informují veřejnost o 
existenci, působnosti a identitě 
vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem, 
včetně toho, jak lze tyto orgány 
kontaktovat.

5. Členské státy informují veřejnost o 
existenci, působnosti, pravomocích, 
dostupných zdrojích, mechanismech 
spolupráce a identitě vnitrostátních orgánů 
dozoru nad trhem, včetně toho, jak lze tyto 
orgány kontaktovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

1. Orgány dozoru nad trhem organizují své 
činnosti tak, aby bylo dosaženo maximální 
účinnosti. Provádějí v přiměřeném rozsahu 
a s přiměřenou četností vhodné kontroly 
vlastností výrobků, a to prostřednictvím 
kontrol dokladů a v případě nutnosti i 
fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajícího vzorku. Orgány 
dozoru nad trhem v případě potřeby 
provádějí vedle těchto tradičních 
mechanismů odběru vzorků i iniciativní 
audit procesů dodavatelského řetězce u 
subjektů, které se podílejí na výrobě, 
dovozu, obchodování, vývoji a 
uplatňování obchodních značek a na 
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maloobchodním prodeji spotřebního 
zboží. Tyto kontroly zaznamenávají do 
informačního a komunikačního systému 
pro dozor nad trhem uvedeného v článku 
21.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, bez ohledu na distribuční kanály 
a způsob prodeje, a to prostřednictvím 
kontrol dokladů a v případě nutnosti i 
fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajícího vzorku. U kontrol 
vzorků použijí jako orientační cíl pro 
každý členský stát 2 % všech výrobků 
uváděných ročně na trh. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
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výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

výrobků, bez ohledu na distribuční kanály 
a způsob prodeje, a to prostřednictvím 
kontrol dokladů a v případě nutnosti i 
fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajícího vzorku. Tyto 
kontroly zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, bez ohledu na distribuční kanály 
a způsob prodeje, a to prostřednictvím 
kontrol dokladů a v případě nutnosti i 
fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajícího vzorku. Tyto 
kontroly zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že kontroly je třeba provádět i u výrobků 
prodávaných on-line.

Pozměňovací návrh 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, bez ohledu na distribuční kanály 
a způsob prodeje, a to prostřednictvím 
kontrol dokladů a v případě nutnosti i 
fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajícího vzorku. Tyto 
kontroly zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Or. es

Pozměňovací návrh 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, pro něž je relevantní otázka 
bezpečnosti nebo zdraví, a to 
prostřednictvím kontrol dokladů a 
v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Or. de

Odůvodnění

V případě všech takových oblastí, kde otázka zdraví nebo bezpečnosti není relevantní, by mělo 
záležet na uvážení členských států, zda tyto kontroly zavedou.
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Pozměňovací návrh 149
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

1. Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21, výrobek 
přesně identifikují pomocí odkazu na jeho 
typ, model, sérii nebo sériové číslo.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem stanoví rizika 
související s výrobky, na něž se vztahuje 
toto nařízení, a povahu těchto rizik, v 
souladu s případnými údaji a pokyny, 
které může Komise vydat. Tyto kontroly 
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21. Komise tyto 
informace systematicky analyzuje a v 
případě, že získá informaci, která ji 
přivede k podezření, že hrozí riziko, nebo v 
případě, že se orgány členských států 
v identifikaci rizik rozcházejí, může od 
vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem 
požadovat dodatečné informace a ze svého 
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vlastního podnětu nebo na žádost 
vnitrostátního orgánu pro dozor nad 
trhem přistoupit sama k identifikaci 
rizika. Komise předá svou identifikaci 
rizika vnitrostátním orgánům dozoru nad 
trhem.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna má za cíl umožnit vytvoření společného základu pro identifikaci rizik, na 
jejímž základě vnitrostátní orgány dozoru provádějí své kontroly. Jednotná identifikace rizik 
je nezbytná, aby nedocházelo k tomu, že si subjekty ze třetích zemí zvolí pro vstup do 
Evropské unie místo, kde může být v důsledku méně přísných kontrol identifikováno nižší 
riziko.

Pozměňovací návrh 151
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech známých nebo nových rizik 
týkajících se cílů stanovených v článku 1 
tohoto nařízení a konkrétního výrobku 
nebo kategorie výrobků může Komise 
přijmout prováděcí akty, aby zavedla 
jednotné podmínky pro provádění kontrol 
jedním nebo několika orgány dozoru nad 
trhem v souvislosti s uvedeným 
konkrétním výrobkem nebo kategorií 
výrobků a charakteristikami uvedeného 
známého nebo nového rizika. Tyto 
podmínky mohou zahrnovat požadavky na 
dočasné zvýšení rozsahu a četnosti 
kontrol, které mají být provedeny, a 
přiměřenost vzorků, jež mají být 
kontrolovány. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 32 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech známých nebo nových rizik 
týkajících se cílů stanovených v článku 1 
tohoto nařízení a konkrétního výrobku 
nebo kategorie výrobků může Komise 
přijmout prováděcí akty, aby zavedla 
jednotné podmínky pro provádění kontrol 
jedním nebo několika orgány dozoru nad 
trhem v souvislosti s uvedeným 
konkrétním výrobkem nebo kategorií 
výrobků a charakteristikami uvedeného 
známého nebo nového rizika. Tyto 
podmínky mohou zahrnovat požadavky na 
dočasné zvýšení rozsahu a četnosti 
kontrol, které mají být provedeny, a 
přiměřenost vzorků, jež mají být 
kontrolovány. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 32 odst. 2.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento text zmocňuje Komisi k přijetí dodatečných kontrolních opatření, která mají provést 
orgány dozoru bez ohledu na to, zda se jedná o známé či nové riziko, a bez ohledu na to, 
o jaký výrobek či o jakou kategorii výrobků se jedná. Pro orgány dozoru mohou tato opatření 
představovat nepředvídanou a neplánovanou zátěž. Jde o jiný případ, než jaký je uveden 
v článku 12.

Pozměňovací návrh 153
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve vhodných případech upozorní
orgány dozoru nad trhem uživatele na 
svém území v přiměřené lhůtě o 
výrobcích, u nichž tyto orgány zjistily, že 
představují riziko.

2. Orgány dozoru nad trhem bezodkladně
upozorní uživatele na svém území na 
výrobky, u nichž tyto orgány zjistily, že 
představují riziko. Pokud je tato informace 
k dispozici, musí také obsahovat údaje o 
výrobci, maloobchodním kanále, ceně a 
době prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Orgánům dozoru nad trhem by nemělo být povoleno žádné zpoždění při informování 
spotřebitelů o výrobcích, které představují riziko. Tato informace by měla být doplněna o 
podrobnější informace, jako jsou údaje o maloobchodním kanále, pokud jsou k dispozici, což 
spotřebitelům pomůže rozpoznat rizikové výrobky.

Pozměňovací návrh 154
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 2. Ve vhodných případech upozorní 
orgány dozoru nad trhem uživatele na 
svém území v přiměřené lhůtě o 
výrobcích, u nichž tyto orgány zjistily, že 
představují riziko.

2. Příslušné orgány dozoru nad trhem, a 
případně hospodářské subjekty co 
nejrychleji upozorní uživatele na výrobky, 
u nichž zjistily, že představují riziko.

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve vhodných případech upozorní orgány 
dozoru nad trhem uživatele na svém území 
v přiměřené lhůtě o výrobcích, u nichž 
tyto orgány zjistily, že představují riziko.

2. Ve vhodných případech upozorní orgány 
dozoru nad trhem uživatele na svém území 
neprodleně na identitu výrobků, u nichž 
tyto orgány zjistily, že představují riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve vhodných případech upozorní orgány 
dozoru nad trhem uživatele na svém území 
v přiměřené lhůtě o výrobcích, u nichž 
tyto orgány zjistily, že představují riziko.

2. Ve vhodných případech upozorní orgány 
dozoru nad trhem uživatele na svém území 
neprodleně na identitu výrobků, u nichž 
tyto orgány zjistily, že představují riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupracují s hospodářskými subjekty na 
prevenci nebo omezení rizik způsobených 
výrobky, které tyto subjekty dodaly. Za 
tímto účelem podporují dobrovolnou 
činnost hospodářských subjektů, případně 
včetně vypracování a dodržování pravidel 
správné praxe.

Orgány dozoru nad trhem spolupracují s 
hospodářskými subjekty i s příslušnými 
orgány jiných států na prevenci nebo 
omezení rizik způsobených výrobky, které 
tyto hospodářské subjekty dodaly. Za 
tímto účelem podporují dobrovolnou 
činnost hospodářských subjektů, případně 
včetně vypracování a dodržování pravidel 
správné praxe.
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Or. de

Pozměňovací návrh 158
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupracují s hospodářskými subjekty na 
prevenci nebo omezení rizik způsobených 
výrobky, které tyto subjekty dodaly. Za 
tímto účelem podporují dobrovolnou 
činnost hospodářských subjektů, případně 
včetně vypracování a dodržování pravidel
správné praxe.

Orgány dozoru podporují dobrovolnou 
činnost hospodářských subjektů, případně 
včetně vypracování a dodržování pravidel 
správné praxe.

Or. es

Odůvodnění

Jak je stanoveno ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, hospodářské subjekty jsou 
povinny spolupracovat s orgány dozoru s cílem snížit nebo odstranit rizika, která mohou 
způsobit nebezpečné výrobky, jež tyto subjekty uvedly na trh. Spolupráce mezi hospodářskými 
subjekty a orgány dozoru by měla být stanovena také v článcích 8, 10 a 11 návrhu nařízení 
o bezpečnosti spotřebních výrobků.

Pozměňovací návrh 159
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány dozoru nad trhem vykonávají 
své úkoly nezávisle, nestranně a nezaujatě 
a plní své povinnosti podle tohoto nařízení; 
své pravomoci vůči hospodářským 
subjektům vykonávají v souladu se 
zásadou proporcionality.

3. Orgány dozoru nad trhem vykonávají 
své úkoly nezávisle, nestranně a nezaujatě 
a plní své povinnosti podle tohoto nařízení; 
své pravomoci vůči hospodářským 
subjektům vykonávají v souladu se 
zásadou proporcionality a s patřičným 
ohledem na zásadu předběžné opatrnosti 
stanovenou v čl. 191 odst. 2 Smlouvy 
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(SFEU).

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgány dozoru nad trhem jednají s 
ohledem na závažnost rizika a zásadu 
předběžné opatrnosti.
Za tímto účelem je nutné zkontrolovat 
vzorek takového množství výrobků, které 
však bude dostatečné pro posouzení shody 
a skutečného rizika těchto výrobků.

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Orgány dozoru nad trhem jednají s 
ohledem na závažnost rizika a zásadu 
předběžné opatrnosti. Za tímto účelem je 
nutné zkontrolovat vzorek takového 
množství výrobků, které však bude 
dostatečné pro posouzení shody a 
skutečného rizika těchto výrobků.

Or. it

Pozměňovací návrh 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Orgány dozoru nad trhem jednají 
s patřičným ohledem na závažnost daného 
rizika a na zásadu předběžné opatrnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 163
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů a odebírat jakékoli 
nezbytné vzorky výrobků.

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat bez ohlášení do 
prostor hospodářských subjektů, nahlížet 
do dokumentů, zabavovat je nebo si je 
kopírovat, mít přístup k informačním 
systémům a odebírat jakékoli nezbytné 
vzorky výrobků.

Or. fr

Odůvodnění

Bezpečnost spotřebitelů a boj proti podvodům vyžadují posílení vyšetřovacích pravomocí 
orgánů dozoru, které by měly být schopny provádět namátkové kontroly, zabavit dokumenty a 
mít přístup k počítačovým systémům, neboť většina dokumentů je uložena pouze v digitální 
podobě.

Pozměňovací návrh 164
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů a odebírat jakékoli 
nezbytné vzorky výrobků.

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů, provádět 
příslušné kontroly dokumentů, pořizovat 
si kopie relevantních dokumentů a 
odebírat jakékoli nezbytné vzorky výrobků.

Or. es

Odůvodnění

Udělení dalších pravomocí orgánům dozoru nad trhem zajistí řádné plnění jejich povinností.

Pozměňovací návrh 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů a odebírat jakékoli 
nezbytné vzorky výrobků.

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů, provádět 
příslušné kontroly dokumentů, pořizovat 
si kopie relevantních dokumentů a 
odebírat jakékoli nezbytné vzorky výrobků.

Or. es

Pozměňovací návrh 166
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umožňují spotřebitelům a jiným a) umožňují spotřebitelům a jiným 
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zúčastněným stranám podávat stížnosti 
ohledně otázek týkajících se bezpečnosti 
výrobků, dozoru nad trhem a rizik 
souvisejících s výrobky a vhodným 
způsobem na tyto stížnosti reagují;

zúčastněným stranám podávat stížnosti 
ohledně otázek týkajících se bezpečnosti 
výrobků, dozoru nad trhem a rizik 
souvisejících s výrobky a vhodným 
způsobem a ve vhodné časové lhůtě na 
tyto stížnosti reagují;

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sledují vývoj vědeckých a technických 
poznatků v oblasti bezpečnosti výrobků a 
své znalosti aktualizují.

c) sledují vývoj vědeckých a technických 
poznatků v oblasti bezpečnosti výrobků a 
souladu výrobků s harmonizovanými 
právními předpisy Unie a své znalosti 
aktualizují.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by nemělo být omezeno pouze na bezpečnost výrobků, ale mělo by být 
rozšířeno i na jiné problémy, které mohou být důležité pro soulad výrobků s harmonizovanými 
právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh 168
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sledují nehody a poškození zdraví, u 
nichž existuje podezření, že byly 
způsobeny uvedenými výrobky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) sledují nehody a poškození zdraví 
související s uvedenými výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) ověřují soulad výrobků s platnými 
právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) jsou vybízeny, aby se zapojily do 
vnitrostátních normalizačních činností 
zaměřených na rozvoj nebo revizi norem 
požadovaných Komisí v souladu s 
článkem 10 nařízení (EU) č. 1025/2012.

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) podílí se, pokud je to možné a vhodné, 
na činnostech organizací pro normalizaci 
za účelem rozvoje nebo revize norem v 
souladu s nařízením (EU) č. 1025/2010.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by užitečné, aby byly orgány dozoru nad trhem úzce spojeny s postupy normalizace, 
protože by jim to pomohlo udržet krok s vývojem vědeckých a technických poznatků, jak 
požaduje písmeno c) tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 173
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Lze zavést odpovídající postupy a 
informovat o nich veřejnost, aby orgány 
dozoru nad trhem mohly plnit své 
povinnosti.

6. Lze zavést odpovídající postupy a 
informovat o nich veřejnost, aby orgány 
dozoru nad trhem mohly plnit své 
povinnosti. Orgány dozoru nad trhem na 
požádání zveřejní zejména: 
a) totožnost výrobků, na jejichž 
bezpečnost byly podány stížnosti dle čl. 
odst. 5 písm. a;
b) povahu závady a rizika z hlediska 
bezpečnosti, které u výrobku vnímá autor 
stížnosti, a veškeré nahlášené nebezpečné 
incidenty nebo zranění;
c) veškeré připomínky ke stížnosti ze 
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strany hospodářských subjektů;
d) jaká návazná opatření orgán dozoru 
nad trhem určil za vhodná.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Ochrana důvěrnosti nebrání předávání 
informací orgánům dozoru nad trhem, 
které jsou nutné k zajištění účinného 
dozoru nad trhem.

8. Důvěrnost nebrání předávání informací 
důležitých pro zajištění účinnosti činností 
dozoru nad trhem orgánům pro dozor nad 
trhem.

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 
musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby podniků obecně a 
zejména malých a středních podniků a 
musí poskytovat poradenství a pomoc.
Zahrnuje konkrétně tyto prvky:

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 
musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností.
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Or. es

Odůvodnění

Uplatňování právních předpisů Unie se nesmí podřizovat zvláštním potřebám podniků. 
Všeobecně platným cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby výrobky splňovaly požadavky 
stanovené právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh 176
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 
musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby podniků obecně a 
zejména malých a středních podniků a 
musí poskytovat poradenství a pomoc. 
Zahrnuje konkrétně tyto prvky:

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 
musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby spotřebitelů a musí 
poskytovat poradenství a pomoc 
příslušným subjektům. Zahrnuje konkrétně 
tyto prvky:

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 
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musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby podniků obecně a 
zejména malých a středních podniků a 
musí poskytovat poradenství a pomoc. 
Zahrnuje konkrétně tyto prvky:

musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby podniků a spotřebitelů a 
musí poskytovat poradenství a pomoc. 
Zahrnuje konkrétně tyto prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční zdroje, zaměstnanci, technické 
a jiné prostředky přidělené těmto 
orgánům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mohla by se tím omezit flexibilita členského státu efektivně organizovat činnosti dozoru nad 
trhem.

Pozměňovací návrh 179
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční zdroje, zaměstnanci, technické 
a jiné prostředky přidělené těmto 
orgánům;

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Poskytování poradenství a pomoci hospodářským subjektům neodpovídá povaze činností 
orgánů dozoru a může narušit nezávislost těchto orgánů. Navrhuje se vypuštění písmene b), 
neboť se má za to, že se týká důvěrných záležitostí.

Pozměňovací návrh 180
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výše a způsoby výpočtu poplatků 
účtovaných hospodářským subjektům 
podle článků 10 a 16 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Pro podporu zavedení společných postupů týkajících se poplatků účtovaných hospodářským 
subjektům, které dodávají na trh nebezpečné nebo jinak nevyhovující výrobky, se zdá vhodné 
zahrnout s tím související informace do obecných programů dozoru nad trhem, aby byly 
Komise i ostatní členské státy průběžně informovány.

Pozměňovací návrh 181
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) analytické laboratoře specializující se 
na kategorie výrobků, k nimž v souladu s 
kritérii stanovenými v článku 28 patří 
prověřovaný výrobek;

Or. it
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Pozměňovací návrh 182
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obecné a odvětvové programy a jejich 
aktualizace musí být oznámeny ostatním 
členským státům a Komisi a podle čl. 6 
odst. 6 musí být zpřístupněny veřejnosti 
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem.

3. Obecné a odvětvové programy a jejich 
aktualizace musí být vypracovány po 
konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami a oznámeny ostatním členským 
státům a Komisi. Podle čl. 6 odst. 6 musí 
být zpřístupněny veřejnosti elektronicky 
nebo případně jiným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění toho, aby programy dozoru nad trhem zohledňovaly potřeby podniků, 
spotřebitelů atd., je vhodné, aby členské státy před sestavením těchto programů konzultovaly s 
příslušnými zúčastněnými subjekty. 

Pozměňovací návrh 183
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obecné a odvětvové programy a jejich
aktualizace musí být oznámeny ostatním 
členským státům a Komisi a podle čl. 6 
odst. 6 musí být zpřístupněny veřejnosti 
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem.

3. Obecné a odvětvové programy a jejich 
aktualizace musí být oznámeny ostatním 
členským státům prostřednictvím Komise a 
podle čl. 6 odst. 6 musí být zpřístupněny 
veřejnosti elektronicky nebo případně 
jiným způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Bude účinnější, když budou programy oznamovány členským státům prostřednictvím Komise.
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Pozměňovací návrh 184
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na požádání musí hospodářské 
subjekty a případně subjekty posuzování 
shody zpřístupnit orgánům dozoru nad 
trhem veškeré dokumenty a informace, o 
které uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému tyto orgány snadno rozumí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění souvisí s pozměňovacími návrhy blíže vysvětlujícími povinnosti různých 
hospodářských subjektů.

Pozměňovací návrh 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na požádání musí hospodářské subjekty 
a případně subjekty posuzování shody 
zpřístupnit orgánům dozoru nad trhem 
veškeré dokumenty a informace, o které 
uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému tyto orgány snadno rozumí.

1. Na základě odůvodněné žádosti musí 
hospodářské subjekty a případně subjekty 
posuzování shody zpřístupnit orgánům 
dozoru nad trhem veškeré dokumenty a 
informace, o které uvedené orgány 
požádají pro účely vykonávání svých 
činností. V případě, že hospodářský 
subjekt obdrží předem od jiného 
hospodářského subjektu příslušné 
dokumenty a informace a pokud se tyto 
dokumenty a informace na základě 
právních předpisů EU o obchodním 
tajemství řadí mezi důvěrné, je třeba při 
poskytování těchto dokumentů a 
informací zajistit jejich důvěrnost.
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Or. de

Pozměňovací návrh 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na požádání musí hospodářské subjekty 
a případně subjekty posuzování shody 
zpřístupnit orgánům dozoru nad trhem 
veškeré dokumenty a informace, o které 
uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému tyto orgány snadno rozumí.

1. Na odůvodněné požádání musí 
hospodářské subjekty a případně subjekty 
posuzování shody zpřístupnit orgánům 
dozoru nad trhem veškeré dokumenty a 
informace, o které uvedené orgány 
požádají pro účely vykonávání svých 
činností, a to v elektronické nebo fyzické 
podobě a v jazyce, kterému tyto orgány 
snadno rozumí. Tyto informace musí 
zahrnovat údaje, které v případě potřeby 
umožní přesnou identifikaci výrobku a 
zjednoduší jeho dohledání.

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace upřesňuje informace, které mohou být požadovány od orgánů dozoru nad 
trhem, a tím se snaží zabránit zbytečné administrativní zátěži kladené na hospodářské 
subjekty. Druhý odstavec tohoto článku je nadbytečný, a příslušná část byla proto začleněna 
do tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 187
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na požádání musí hospodářské subjekty 
a případně subjekty posuzování shody 
zpřístupnit orgánům dozoru nad trhem 
veškeré dokumenty a informace, o které 

1. Na požádání musí hospodářské subjekty 
a případně subjekty posuzování shody 
zpřístupnit orgánům dozoru nad trhem 
veškeré potřebné dokumenty a informace, 



PE516.934v02-00 70/182 AM\1002709CS.doc

CS

uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému tyto orgány snadno rozumí.

o které uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému koncoví uživatelé určení v 
dotyčném členském státě snadno rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na požádání musí hospodářské subjekty 
a případně subjekty posuzování shody 
zpřístupnit orgánům dozoru nad trhem 
veškeré dokumenty a informace, o které 
uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému tyto orgány snadno rozumí.

1. Na požádání, a aniž je dotčen čl. R2 
odst. 9, čl. R4 odst. 9 a čl. R5 odst. 5 
přílohy I rozhodnutí č. 768/2008/ES, musí 
hospodářské subjekty a případně subjekty 
posuzování shody zpřístupnit orgánům 
dozoru nad trhem veškeré dokumenty a 
informace, o které uvedené orgány 
požádají pro účely vykonávání svých 
činností, a to v jazyce, kterému tyto orgány 
snadno rozumí.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty musí orgánům
dozoru nad trhem poskytnout veškeré 
nezbytné informace, včetně informací, 
které umožňují přesnou identifikaci 
výrobku a zjednodušují jeho dohledání.

2. Hospodářské subjekty musí na požádání 
orgánů dozoru nad trhem s nimi 
spolupracovat při všech činnostech, 
jejichž cílem je vyloučit rizika související s 
výrobky, které samy uvedly nebo dodaly 
na trh.
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Or. en

Odůvodnění

Je vhodné stanovit povinnost spolupráce hospodářských subjektů v souladu s ustanoveními 
ostatních článků tohoto nařízení. Zahrnuje to přijímání nápravných opatření a všechny další 
kroky, které mohou být potřebné k odstranění rizika. Úprava je v souladu s ustanoveními 
nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 190
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výrobci a dovozci musí uvést své 
jméno, registrovaný obchodní název nebo 
registrovanou obchodní značku a adresu, 
na které se s nimi lze spojit, na výrobku, 
na obalu nebo v dokladu doprovázejícím 
výrobek. Adresa musí uvádět jediné místo, 
na kterém lze výrobce nebo dovozce 
kontaktovat.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na sledovatelnost jsou relevantní, pokud výrobky představují identifikované riziko, 
takže by měly být omezeny pouze na tyto výrobky, proto je zde odkaz na výrobky, které se řídí 
zvláštními bezpečnostními požadavky. I vzhledem k nákladům na opatření by měla být vždy 
povolena rozumná alternativa na balení nebo doprovodném podkladu.

Pozměňovací návrh 191
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Výrobci a dovozci musí uvést své 
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jméno, registrovaný obchodní název nebo 
registrovanou obchodní značku a adresu, 
na které se s nimi lze spojit, na výrobku, 
na obalu nebo v dokladu doprovázejícím 
výrobek. Adresa musí uvádět jediné místo, 
na kterém lze výrobce nebo dovozce 
kontaktovat.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na sledovatelnost jsou relevantní, pokud výrobky představují identifikované riziko, 
takže by měly být omezeny pouze na tyto výrobky, proto je zde odkaz na výrobky, které se řídí 
zvláštními bezpečnostními požadavky. I vzhledem k nákladům na opatření by měla být vždy 
povolena rozumná alternativa na balení nebo doprovodném podkladu.

Pozměňovací návrh 192
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Informace zpřístupněné nebo 
poskytnuté orgánům dozoru nad trhem 
podle tohoto článku musí být předloženy 
v čitelné a uspořádané podobě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Obecné povinnosti výrobců

1. Při uvádění výrobků na trh výrobci 
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zajistí, aby tyto výrobky byly navrženy 
a vyrobeny v souladu s příslušnými 
právními předpisy EU.
2. Výrobci vypracují požadovanou 
technickou dokumentaci v souladu 
s příslušnými harmonizovanými předpisy 
EU.
3. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není v souladu s 
příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Společenství, přijmou okamžitě 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
výrobku do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc 
výrobek představuje riziko pro zdraví a 
bezpečnost spotřebitele, neprodleně o tom 
výrobci informují příslušné vnitrostátní 
orgány členských států, v nichž výrobek 
dodávali na trh, a uvedou podrobnosti 
zejména o nesouladu a o přijatých 
nápravných opatřeních.
4. Pro účely dozoru nad trhem určí 
výrobci usazení mimo území Unie jednoho 
zplnomocněného zástupce usazeného na 
území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Článek 8 návrhu by měl být doplněn s ohledem na povinnosti hospodářských subjektů. V této 
souvislosti a v souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků 
na trh, nařízením EU 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad 
trhem s těmito vozidly, nařízením EU 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových 
vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly a směrnicí 2009/48/ES o bezpečnosti 
hraček musí být vysvětleny zvláštní povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů, jejichž 
povinnosti se liší v závislosti na jejich postavení v dodavatelském řetězci.

Pozměňovací návrh 194
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b
Povinnosti výrobců

1. Při uvádění výrobků na trh výrobci 
zajistí, aby tyto výrobky byly navrženy 
a vyrobeny v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie.
2. Úměrně možným rizikům výrobku 
zavádějí výrobci přiměřený systém řízení 
kvality, aby zajistili soulad a bezpečnost 
svých výrobků. Provádějí zkoušky vzorků 
výrobků dodávaných na trh, prošetřují 
stížnosti a vedou knihy stížností, záznamy 
o nevyhovujících výrobcích a jejich 
staženích z oběhu a průběžně o všech 
těchto kontrolách informují distributory.
3. Výrobci vypracují požadovanou 
technickou dokumentaci v souladu 
s příslušnými harmonizovanými předpisy 
EU.
4. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co 
byl výrobek uveden na trh, a na základě 
odůvodněné žádosti ji poskytnou orgánům 
dozoru nad trhem.
5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je snadno 
viditelný a čitelný, nebo v případech, kdy 
to velikost nebo povaha výrobku 
neumožňuje, aby byla požadovaná 
informace uvedena na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k výrobku.
6. Výrobci uvedou na výrobku, nebo není-
li to možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat. Adresa musí uvádět jedno 
místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.
7. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
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důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, představuje riziko, včetně 
toho, že není v souladu s příslušnými 
harmonizačními právními předpisy Unie, 
přijmou okamžitě nezbytná nápravná 
opatření k uvedení výrobku do souladu, 
nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z 
oběhu. Pokud navíc výrobek představuje 
závažné riziko, neprodleně o tom výrobci 
informují příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodávali 
na trh, a uvedou podrobnosti zejména o 
riziku a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění povinností a odpovědnosti různých hospodářských subjektů v rámci právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8c
Obecné povinnosti jediných
zplnomocněných zástupců

Jediný zplnomocněný zástupce plní pro 
účely dozoru nad trhem své úkoly podle 
zmocnění, které obdržel od výrobce.
Součástí zmocnění jediného 
zplnomocněného zástupce nesmí být 
povinnosti stanovené v čl. [8a první 
odstavec – Obecné povinnosti výrobců] a 
vypracování technické dokumentace.
Zmocnění musí jedinému 
zplnomocněnému zástupci umožňovat 
alespoň: 
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a) uchovávat ES prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru; 
b) podávat příslušným vnitrostátním 
orgánům na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a doklady 
nezbytné k prokázání shody výrobku podle 
harmonizačních právních předpisů Unie;
c) spolupracovat na požádání s 
příslušnými vnitrostátními orgány na 
všech činnostech, jejichž cílem je vyloučit 
rizika vyvolaná výrobky, na které se 
vztahuje jejich zmocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 8 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8d
Zplnomocnění zástupci

1. Pro účely dozoru nad trhem určí 
výrobce usazený mimo území Unie 
zplnomocněného zástupce usazeného na 
území Unie.
2. Zplnomocněný zástupce plní pro účely 
dozoru nad trhem své úkoly podle 
zmocnění, které obdržel od výrobce. Plná 
moc musí zplnomocněnému zástupci 
umožňovat alespoň:
a) podávat orgánům dozoru nad trhem na 
základě jejich odůvodněné žádosti 
všechny informace a doklady nezbytné k 
prokázání souladu výrobku;
b) spolupracovat na požádání s orgány 
dozoru nad trhem na všech činnostech, 
jejichž cílem je vyloučit rizika související s 
výrobky, na které se vztahuje jejich 
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zmocnění.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění povinností a odpovědnosti autorizovaných zástupců, kteří mají být podle návrhu 
jmenováni výrobci usazenými mimo EU. Pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 
zpravodaje číslo 36.

Pozměňovací návrh 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 8 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8e
Obecné povinnosti dovozců

1. Dovozci uvádí na trh pouze vyhovující a 
bezpečné výrobky.
2. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby výrobce vypracoval technickou 
dokumentaci, aby byl výrobek řádně 
označen a byly k němu přiloženy 
požadované dokumenty.
3. Domnívají-li se dovozci nebo mají-li 
důvod se domnívat, že výrobek není v 
souladu s příslušnými právními předpisy 
EU, neuvedou ho na trh. Pokud se navíc 
domnívají nebo mají důvod se domnívat, 
že výrobek představuje závažné riziko, 
informují o tom výrobce, jakož i orgány 
dozoru nad trhem. V případě výrobků, 
kterým bylo uděleno schválení typu, o této 
skutečnosti rovněž informují schvalovací 
orgán, který udělil souhlas.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 8 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8f
Povinnosti dovozců

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
příslušnými právními předpisy EU.
2. Domnívá-li se dovozce nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek představuje 
riziko včetně toho, že není v souladu s 
příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie, nesmí uvést výrobek na 
trh, dokud nebude uveden do souladu. 
Navíc pokud výrobek představuje závažné 
riziko, dovozce o tom informuje výrobce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem 
členského státu, v němž je usazen.
3. Dovozci uvádějí na výrobku, nebo není-
li to možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat. Zajistí, aby informace na 
štítku poskytnutém výrobcem nezakrýval 
žádný další štítek.
4. Úměrně možným rizikům výrobku 
zavádějí dovozci přiměřený systém řízení 
kvality, aby zajistili soulad a bezpečnost 
svých dovezených výrobků. Provádějí 
zkoušky vzorků výrobků dodávaných na 
trh, prošetřují stížnosti a vedou knihy 
stížností, záznamy o nevyhovujících 
výrobcích a jejich staženích z oběhu a 
průběžně o všech těchto kontrolách 
informují výrobce a distributory.
5. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, představuje riziko, včetně 
toho, že není v souladu s příslušnými 
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harmonizačními právními předpisy Unie, 
přijmou okamžitě nezbytná nápravná 
opatření k uvedení výrobku do souladu, 
nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z 
oběhu. Pokud navíc výrobek představuje 
závažné riziko, neprodleně o tom dovozci 
informují příslušné vnitrostátní orgány 
členských států, v nichž výrobek dodávali 
na trh, a uvedou podrobnosti zejména o 
riziku a o přijatých nápravných 
opatřeních.
6. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co 
byl výrobek uveden na trh, a na základě 
odůvodněné žádosti ji poskytnou orgánům 
dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění povinností a odpovědnosti různých hospodářských subjektů v rámci právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Článek 8 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8g
Obecné povinnosti distributorů

1. Při dodávání výrobku na trh 
distributoři jednají podle požadavků 
právních předpisů Unie.
Před uvedením výrobku na trh distributoři 
ověří, zda výrobek nese povinné označení, 
nebo případně značku schválení typu, a 
zda jsou k němu přiloženy požadované 
dokumenty prokazující shodu případně 
včetně údajů v označení a pokyny a 
bezpečnostní informace v úředních 
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jazycích členského státu, v němž má dojít 
k uvedení výrobku na trh.
2. Distributoři musí orgánům dozoru nad 
trhem poskytnout veškeré nezbytné 
informace, včetně informací, které 
umožňují přesnou identifikaci výrobku a 
zjednodušují jeho sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 8 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8h
Povinnosti distributorů

1. Domnívá-li se distributor nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek představuje 
riziko včetně toho, že není v souladu s 
příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie, nesmí uvést výrobek na 
trh, dokud nebude uveden do souladu. 
Kromě toho, pokud výrobek představuje 
závažné riziko, informuje o tom 
distributor výrobce, nebo případně 
dovozce, jakož i orgán dozoru nad trhem 
členského státu, v němž je distributor 
usazen.
2. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, představuje riziko, včetně 
toho, že není v souladu s příslušnými 
harmonizačními právními předpisy Unie, 
přijmou okamžitě nezbytná nápravná 
opatření k uvedení výrobku do souladu, 
nebo jej případně stáhnou z trhu nebo z 
oběhu. Pokud navíc výrobek představuje 
závažné riziko, neprodleně o tom dovozci 
informují orgány členských států pro 
dozor nad trhem, v nichž výrobek dodávali 
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na trh, a uvedou podrobnosti zejména o 
riziku a o přijatých nápravných 
opatřeních.
3. Je-li od distributora vyžádána 
technická dokumentace, učiní opatření, 
aby buď dokumentaci obstaral sám a 
předal ji orgánu, nebo aby zařídil, že 
orgánu zašle dokumentaci přímo výrobce. 
V takovém případě zůstává odpovědný 
distributor a vztahují se na něj postihy v 
případě, že orgán dokumentaci neobdrží. 
Pokud distributor obdrží odůvodněnou 
žádost, má možnost obrátit se na dovozce, 
výrobce nebo zplnomocněného zástupce, 
aby získal dokumentaci nebo zařídil její 
odeslání přímo orgánu. Povinnost 
distributorů poskytovat technickou 
dokumentaci orgánu na základě 
odůvodněné žádosti nezahrnuje povinnost 
tuto dokumentaci uchovávat.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by dojít k vyjasnění povinností a odpovědnosti různých hospodářských subjektů v rámci 
právních předpisů. Vyjasnění v bodě 4 umožňuje výrobci, aby zajistil, že důvěrné obchodní 
informace obsažené v technické dokumentaci nebudou systematicky sdíleny s distributory, 
kteří jsou potenciálními konkurenty, a zůstanou důvěrné.

Pozměňovací návrh 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 8 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8i
Formální nesoulad výrobků

1. Pokud orgány dozoru nad trhem zjistí 
jeden z následujících případů formálního 
nesouladu v souvislosti s výrobkem, na 
který se vztahují harmonizační právní 
předpisy Unie, budou vyžadovat, aby 
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příslušný hospodářský subjekt tento 
formální nesoulad odstranil:
a) označení CE nebo jiná označení 
požadovaná harmonizačními právními 
předpisy Unie nebylo připojeno nebo bylo 
připojeno nesprávně;
b) EU prohlášení o shodě, pokud se 
požaduje, nebylo vypracováno nebo bylo 
vypracováno nesprávně;
c) technická dokumentace je neúplná 
nebo není k dispozici;
d) požadované označení nebo návod 
k použití nejsou úplné nebo chybí.
2. Pokud hospodářský subjekt formální 
nesoulad uvedený v prvním odstavci 
neodstraní, orgány dozoru nad trhem 
musí zajistit, aby byl výrobek stažen z trhu 
nebo z oběhu.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné vytvářet automatickou příčinnou souvislost mezi formálním nesouladem a 
existencí podstatného rizika. Navrhuje se proto řešit případy formálního nesouladu 
samostatně, což nevylučuje provedení posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 202
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobky, které představují riziko Postupy pro nakládání s nevyhovujícími 
výrobky nebo výrobky, které představují 
riziko

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobky, které představují riziko Nevyhovující výrobky a výrobky, které 
představují riziko

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může být nevyhovující nebo může 
představovat riziko, provedou v případě 
uvedeného výrobku posouzení rizik 
s přihlédnutím k požadavkům stanoveným 
v platných právních předpisech Unie a 
případně k úvahám a kritériím uvedeným 
v článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododst. 1



PE516.934v02-00 84/182 AM\1002709CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko nebo být 
jinak nevyhovující z hlediska platných 
právních předpisů Unie, provedou v 
případě uvedeného výrobku hodnocení 
s přihlédnutím k úvahám a kritériím 
uvedeným v článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko nebo 
nevyhovovat příslušným právním 
předpisům Unie, provedou v případě 
uvedeného výrobku posouzení rizik 
s přihlédnutím k úvahám a kritériím 
uvedeným v článku 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Josef Weidenholzer
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

1. Pokud v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem nabyly vědomosti o tom či mají 
dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13 tohoto 
nařízení a článku 6 nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků.

Or. es

Odůvodnění

Pro účely posouzení rizik je třeba zohlednit úvahy a kritéria stanovená v článku 13, který se 
nicméně netýká posouzení rizik (posouzení bezpečnosti) v souvislosti s neharmonizovanými 
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výrobky, pro něž není k dispozici žádný právní předpis, a proto je navrhováno, aby byl 
současně zohledněn také článek 6 nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků, který se na 
uvedenou situaci vztahuje.

Pozměňovací návrh 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

1. Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13 tohoto 
nařízení a článku 6 nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků.

Or. es

Pozměňovací návrh 210
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek R31, a v souladu s 
článkem R34 přílohy I rozhodnutí 
768/2008/ES členský stát požádá příslušný 
hospodářský subjekt, aby odstranil 
dotčený nesoulad, pokud zjistí jeden z 
následujících nedostatků:
a) označení shody bylo připojeno 
v rozporu s článkem [R11] nebo [R12] 
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rozhodnutí 768/2008/ES;
b) označení shody nebylo připojeno;
c) nebylo vypracováno ES prohlášení o 
shodě;
d) nebylo správně vypracováno ES 
prohlášení o shodě;
e) chybí technická dokumentace nebo je 
neúplná.
Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 trvá 
i nadále, členský stát přijme všechna 
vhodná opatření a omezí nebo zakáže 
dodávání výrobku na trh nebo zajistí, aby 
byl výrobek stažen z oběhu nebo z trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem musí náležitě 
zohlednit jakýkoli snadno dostupný 
výsledek zkoušky a posouzení rizik, které 
již provedl nebo vydal v souvislosti s tímto 
výrobkem hospodářský subjekt nebo 
jakákoli jiná osoba či jiný orgán včetně 
orgánů jiných členských států.

Orgány dozoru nad trhem musí zohlednit 
jakýkoli snadno dostupný a srozumitelný
výsledek zkoušky a posouzení rizik, které 
již provedl nebo vydal v souvislosti s tímto 
výrobkem hospodářský subjekt nebo 
jakákoli jiná osoba či jiný orgán včetně 
orgánů jiných členských států.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba vypustit výraz „náležitě“, který může být vykládán různými způsoby, a za výraz 
„snadno dostupný“ doplnit výraz „srozumitelný“, který umožní brát v úvahu výsledky 
posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem musí náležitě 
zohlednit jakýkoli snadno dostupný 
výsledek zkoušky a posouzení rizik, které 
již provedl nebo vydal v souvislosti s tímto 
výrobkem hospodářský subjekt nebo 
jakákoli jiná osoba či jiný orgán včetně 
orgánů jiných členských států.

Orgány dozoru nad trhem musí zohlednit 
jakýkoli snadno dostupný a srozumitelný
výsledek zkoušky a posouzení rizik, které 
již provedl nebo vydal v souvislosti s tímto 
výrobkem hospodářský subjekt nebo 
jakákoli jiná osoba či jiný orgán včetně 
orgánů jiných členských států.

Or. es

Pozměňovací návrh 213
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem musí náležitě 
zohlednit jakýkoli snadno dostupný 
výsledek zkoušky a posouzení rizik, které 
již provedl nebo vydal v souvislosti s tímto 
výrobkem hospodářský subjekt nebo 
jakákoli jiná osoba či jiný orgán včetně 
orgánů jiných členských států.

Orgány dozoru nad trhem musí náležitě 
zohlednit jakýkoli snadno dostupný a 
objektivní výsledek zkoušky a posouzení 
rizik, které již provedl nebo vydal 
v souvislosti s tímto výrobkem 
hospodářský subjekt nebo jakákoli jiná 
osoba či jiný orgán včetně orgánů jiných 
členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o výrobek, na který se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie, formální nesoulad s uvedenými 
právními předpisy musí být pro orgány 
dozoru nad trhem dostatečným důvodem 
domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:

vypouští se

a) označení CE nebo jiná označení 
požadovaná harmonizačními právními 
předpisy Unie nebylo připojeno nebo bylo 
připojeno nesprávně;
b) EU prohlášení o shodě, pokud se 
požaduje, nebylo vypracováno nebo bylo 
vypracováno nesprávně;
c) technická dokumentace je neúplná 
nebo není k dispozici;
d) požadované označení nebo návod 
k použití nejsou úplné nebo chybí.
Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o výrobek, na který se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie, formální nesoulad s uvedenými 
právními předpisy musí být pro orgány 

vypouští se
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dozoru nad trhem dostatečným důvodem 
domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:
a) označení CE nebo jiná označení 
požadovaná harmonizačními právními 
předpisy Unie nebylo připojeno nebo bylo 
připojeno nesprávně;
b) EU prohlášení o shodě, pokud se 
požaduje, nebylo vypracováno nebo bylo 
vypracováno nesprávně;
c) technická dokumentace je neúplná 
nebo není k dispozici;
d) požadované označení nebo návod 
k použití nejsou úplné nebo chybí.
Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Or. en

Odůvodnění

Nezdá se vhodné považovat formální nesoulad za dostatečný důvod k domněnce, že výrobek 
může představovat riziko. Navrhuje se proto přistupovat k řešení případů formálního 
nesouladu samostatně. Text byl upraven a přesunut do nového článku 8a.

Pozměňovací návrh 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud jde o výrobek, na který se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie, 
formální nesoulad s uvedenými právními 
předpisy musí být pro orgány dozoru nad 
trhem dostatečným důvodem domnívat se, 

Pokud jde o výrobek, na který se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie, 
formální nesoulad s uvedenými právními 
předpisy může být pro orgány dozoru nad 
trhem dostatečným důvodem domnívat se, 
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že výrobek může představovat riziko, 
v těchto případech:

že výrobek může představovat riziko, v 
těchto případech:

Or. de

Odůvodnění

Záleží na rozhodnutí orgánů dozoru nad trhem, zda výrobek může představovat riziko.

Pozměňovací návrh 217
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o výrobek, na který se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie,
formální nesoulad s uvedenými právními 
předpisy musí být pro orgány dozoru nad 
trhem dostatečným důvodem domnívat se, 
že výrobek může představovat riziko, 
v těchto případech:

Pokud jde o výrobek, formální nesoulad 
s právními předpisy Unie musí být pro 
orgány dozoru nad trhem dostatečným 
důvodem domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:

Or. es

Odůvodnění

Formální nesoulad musí být rozšířen na všechny výrobky včetně neharmonizovaných výrobků, 
neboť v nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků je stanovena povinnost mít k dispozici 
technickou dokumentaci, kterou se prokazuje bezpečnost výrobku uváděného na trh, určí se 
totožnost hospodářských subjektů a případně se uvádějí také konkrétní pokyny a upozornění.

Pozměňovací návrh 218
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) na výrobku nebo jakékoli jeho 
obchodní úpravě je neoprávněně 
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umístěna obchodní známka, která je 
totožná nebo podobná registrované 
obchodní známce tohoto výrobku, v 
důsledku čehož nelze zaručit jeho pravost 
či původ;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na výrobku nebo jakékoli jeho 
obchodní úpravě je neoprávněně 
umístěna obchodní známka, která je 
totožná nebo podobná registrované 
obchodní známce tohoto výrobku, v 
důsledku čehož nelze zaručit jeho pravost 
či původ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, napraví hospodářský subjekt
formální neshodu. Pokud tak hospodářský 
subjekt neučiní, mohou orgány dozoru nad 
trhem zajistit, aby byl výrobek stažen 
z trhu nebo z oběhu. Za menší přestupky 
lze vydat varování nebo udělit finanční 
postih.
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Or. de

Odůvodnění

Orgány dozoru nad trhem by měly získat možnost potrestat menší přestupky.

Pozměňovací návrh 221
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem mohou případně 
příslušný výrobek stáhnout z trhu nebo 
z oběhu, dokud nebude neshoda 
odstraněna.

Or. en

Odůvodnění

S výrobky, které jsou předmětem pouze méně závažného porušení předpisů, by se nemělo 
zacházet stejným způsobem jako s výrobky, které představují obecné riziko.

Pozměňovací návrh 222
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
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napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu. 
V případě porušení předpisů mohou být 
použita varování nebo sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
odpovědný za první uvedení na trh 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 

Bez ohledu na to, zda posouzení rizik 
prokáže, že výrobek skutečně představuje 
riziko, musí orgány dozoru nad trhem 
požadovat, aby hospodářský subjekt 
odpovědný za první uvedení na trh 
napravil formální neshodu. Pokud tak 
hospodářský subjekt neučiní, orgány 
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výrobek stažen z trhu nebo z oběhu. dozoru nad trhem musí zajistit, aby byl 
výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 225
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, pokud orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
představuje riziko, neprodleně určí 
nezbytné nápravné opatření, které musí 
příslušný hospodářský subjekt přijmout, 
aby bylo riziko v určené lhůtě odstraněno. 
Orgány dozoru nad trhem mohou 
příslušnému hospodářskému subjektu 
doporučit nápravné opatření, které má 
přijmout, nebo se s ním na takovém 
opatření dohodnout.

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, pokud orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
představuje riziko, neprodleně určí 
nezbytné nápravné opatření, které musí 
příslušný subjekt odpovědný za první 
uvedení na trh přijmout, aby bylo riziko 
v určené lhůtě odstraněno. Orgány dozoru 
nad trhem mohou příslušnému subjektu 
odpovědnému za první uvedení na trh 
doporučit nápravné opatření, které má 
přijmout, nebo se s ním na takovém 
opatření dohodnout.

Or. it

Pozměňovací návrh 226
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, pokud orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
představuje riziko, neprodleně určí 
nezbytné nápravné opatření, které musí 
příslušný hospodářský subjekt přijmout, 
aby bylo riziko v určené lhůtě odstraněno. 
Orgány dozoru nad trhem mohou 
příslušnému hospodářskému subjektu 

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, pokud orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
představuje riziko, neprodleně určí 
nezbytné nápravné opatření, které musí 
příslušný subjekt odpovědný za první 
uvedení na trh přijmout, aby bylo riziko 
v určené lhůtě odstraněno. Orgány dozoru 
nad trhem mohou příslušnému subjektu 
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doporučit nápravné opatření, které má 
přijmout, nebo se s ním na takovém 
opatření dohodnout.

odpovědnému za první uvedení na trh 
doporučit nápravné opatření, které má 
přijmout, nebo se s ním na takovém 
opatření dohodnout.

Or. it

Pozměňovací návrh 227
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, pokud orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
představuje riziko, neprodleně určí 
nezbytné nápravné opatření, které musí 
příslušný hospodářský subjekt přijmout, 
aby bylo riziko v určené lhůtě odstraněno.
Orgány dozoru nad trhem mohou 
příslušnému hospodářskému subjektu 
doporučit nápravné opatření, které má 
přijmout, nebo se s ním na takovém 
opatření dohodnout.

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 4, pokud orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že výrobek 
představuje riziko, neprodleně určí 
nezbytné nápravné opatření, které musí 
příslušný hospodářský subjekt přijmout, 
aby bylo riziko v určené lhůtě odstraněno, 
aby byla provedena nápravná opatření 
a aby se mohl hospodářský subjekt 
vyjádřit a případně se podle vlastního 
uvážení hájit.

Or. es

Odůvodnění

V tomto pododstavci jsou použity tři pojmy s velmi odlišnými významy, které se týkají určení 
nápravných opatření ze strany orgánů dozoru: neprodleně „určí“; „doporučit“ 
hospodářskému subjektu; „dohodnout se“ s ním. Výsledkem je situace, kdy natolik klíčová 
záležitost, jakou je přijetí opatření týkajících se výrobku, který představuje riziko, může být 
vykládána různými způsoby. Navrhuje se vypuštění poslední věty. Orgánu dozoru přísluší, aby 
přijal opatření, jímž zabrání uvedení daného výrobku na trh, přičemž je povinností 
hospodářského subjektu, aby rozhodl, jakými opatřeními zamezí tomu, aby jeho výrobek 
představoval riziko, a zda lze či nelze toto riziko odstranit nebo zda má být výrobek podroben 
likvidaci, což závisí vždy na konkrétním výrobku a na povaze nesouladu. Stanovená lhůta, 
která je hospodářskému subjektu poskytnuta, musí být přitom chápána tak, že jejím účelem je 
poskytnout tomuto subjektu možnost promyslet si danou situaci a určit opatření, která přijme, 
případně i vyjádřit se v případě, že má v úmyslu prokázat bezpečnost svého výrobku, a podle 
vlastního uvážení uplatnit obhajobu a předložit dokumentaci. Všechny hospodářské subjekty 
nemají stejnou odpovědnost a distributor může jen stěží provádět posouzení rizik.
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Pozměňovací návrh 228
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářský subjekt zajistí, aby byla 
všechna nezbytná nápravná opatření přijata 
u všech dotčených výrobků, které dodával 
na trh v celé Unii.

Subjekt odpovědný za první uvedení na 
trh zajistí, aby byla všechna nezbytná 
nápravná opatření přijata u všech 
dotčených výrobků, které dodával na trh v 
celé Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 229
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářský subjekt zajistí, aby byla 
všechna nezbytná nápravná opatření přijata 
u všech dotčených výrobků, které dodával 
na trh v celé Unii.

Subjekt odpovědný za první uvedení na 
trh zajistí, aby byla všechna nezbytná 
nápravná opatření přijata u všech 
dotčených výrobků, které dodával na trh v 
celé Unii.

Or. it

Pozměňovací návrh 230
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářský subjekt musí poskytnout 
orgánům dozoru nad trhem všechny 

Subjekt odpovědný za první uvedení na 
trh musí poskytnout orgánům dozoru nad 
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nezbytné informace podle článku 8, a 
zejména tyto informace:

trhem všechny nezbytné informace podle 
článku 8, a zejména tyto informace:

Or. it

Pozměňovací návrh 231
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářský subjekt musí poskytnout 
orgánům dozoru nad trhem všechny 
nezbytné informace podle článku 8, a 
zejména tyto informace:

Subjekt odpovědný za první uvedení na 
trh musí poskytnout orgánům dozoru nad 
trhem všechny nezbytné informace podle 
článku 8, a zejména tyto informace:

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to možné, identifikují orgány 
dozoru nad trhem výrobce nebo dovozce
výrobku a kromě opatření přijatého vůči 
distributorovi přijmou opatření i vůči 
uvedenému hospodářskému subjektu.

Pokud není možné identifikovat subjekt 
odpovědný za první uvedení výrobku na 
trh, přijmou orgány dozoru nad trhem 
opatření vůči distributorovi.

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to možné, identifikují orgány 
dozoru nad trhem výrobce nebo dovozce
výrobku a kromě opatření přijatého vůči 
distributorovi přijmou opatření i vůči 
uvedenému hospodářskému subjektu.

Pokud není možné identifikovat subjekt 
odpovědný za první uvedení výrobku na 
trh, přijmou orgány dozoru nad trhem 
opatření vůči distributorovi.

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nápravné opatření, které musí 
hospodářské subjekty přijmout 
v souvislosti s výrobkem, který představuje 
riziko, může zahrnovat:

4. Nápravné opatření, které musí subjekty 
odpovědné za první uvedení na trh 
přijmout v souvislosti s výrobkem, který 
představuje riziko, může zahrnovat:

Or. it

Pozměňovací návrh 235
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nápravné opatření, které musí 
hospodářské subjekty přijmout 
v souvislosti s výrobkem, který představuje 
riziko, může zahrnovat:

4. Nápravné opatření, které musí subjekty 
odpovědné za první uvedení na trh 
přijmout v souvislosti s výrobkem, který 
představuje riziko, může zahrnovat:

Or. it
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Pozměňovací návrh 236
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nápravné opatření, které musí 
hospodářské subjekty přijmout 
v souvislosti s výrobkem, který představuje 
riziko, může zahrnovat:

4. Nápravné opatření, které musí být 
přijato v souvislosti s výrobkem, který 
představuje riziko, může zahrnovat:

Or. es

Odůvodnění

Zdá se, že se jedná o výčet dobrovolných nápravných opatření týkajících se výrobků 
představujících riziko, která mohou podle vlastního uvážení přijmout hospodářské subjekty 
nebo která jim mohou uložit orgány dozoru nad trhem. Tento výčet je převzat z čl. 8 odst. 1 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Výraz „musí hospodářské subjekty přijmout“, který 
je součástí úvodního pododstavce, je proto matoucí a navrhujeme jeho vypuštění. 

Pozměňovací návrh 237
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě výrobku, který může 
představovat riziko pouze za určitých 
podmínek nebo pouze pro určité osoby, a 
pokud se na toto riziko nevztahují 
požadavky harmonizačních právních 
předpisů Unie:

b) v případě výrobku, který může 
představovat riziko pouze za určitých 
podmínek nebo pouze pro určité osoby, a 
pokud se na toto riziko nevztahují 
požadavky právních předpisů Unie:

Or. es

Odůvodnění

Není jasně uvedeno, že se ustanovení týká všech výrobků, a proto by měl být vypuštěn výraz 
„harmonizačních“.
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Pozměňovací návrh 238
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) varování osob, kterým hrozí riziko, 
včas a vhodným způsobem, včetně 
zveřejnění zvláštních varování;

iii) varování osob, kterým hrozí riziko, bez 
zbytečného odkladu, včetně zveřejnění 
zvláštních varování;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) varování osob, kterým hrozí riziko, 
včas a vhodným způsobem, včetně 
zveřejnění zvláštních varování;

iii) varování osob, kterým hrozí riziko, 
neprodleně a vhodným způsobem, včetně 
zveřejnění zvláštních varování;

Or. es

Odůvodnění

V písmenu b) bodě iii) je navrhováno nahradit výraz „včas“ výrazem „neprodleně“, což je 
v souladu se zněním platné směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.

Pozměňovací návrh 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) varování osob, kterým hrozí riziko, 
včas a vhodným způsobem, včetně 

iii) varování osob, kterým hrozí riziko, 
neprodleně a vhodným způsobem, včetně 



PE516.934v02-00 102/182 AM\1002709CS.doc

CS

zveřejnění zvláštních varování; zveřejnění zvláštních varování;

Or. es

Pozměňovací návrh 241
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zabránění uvádění nebo dodávání 
výrobku na trh;

i) okamžité zabránění uvádění nebo 
dodávání výrobku na trh;

Or. es

Odůvodnění

V souladu se směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků by měl být začleněn výraz „okamžité“, 
neboť se jedná o výrobky, které představují závažné riziko. 

Pozměňovací návrh 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zabránění uvádění nebo dodávání 
výrobku na trh;

i) okamžité zabránění uvádění nebo 
dodávání výrobku na trh;

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. d – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) stažení výrobku z trhu nebo z oběhu a
varování veřejnosti před rizikem, které 
představuje;

ii) stažení výrobku z trhu nebo z oběhu, 
jakož i neprodlené varování veřejnosti ve 
vhodné formě před rizikem, které 
představuje;

Or. de

Pozměňovací návrh 244
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví způsoby poskytování 
informací v souladu s odst. 3 třetím 
pododstavcem a zajistí účinnost a řádné 
fungování systému. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 32 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orgány dozoru nad trhem 
nemohou zjistit identitu příslušného 
hospodářského subjektu nebo pokud 
hospodářský subjekt nepřijal v určené lhůtě 
nezbytné nápravné opatření podle čl. 9 
odst. 3, přijmou orgány dozoru nad trhem 
veškerá nezbytná opatření pro řešení rizika, 

1. Pokud orgány dozoru nad trhem 
nemohou zjistit identitu příslušného 
hospodářského subjektu nebo pokud 
hospodářský subjekt nedodržel svou 
povinnost náležité péče nebo nepřijal 
v určené lhůtě nezbytné nápravné opatření 
podle čl. 9 odst. 3, přijmou orgány dozoru 
nad trhem veškerá nezbytná opatření pro 
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které výrobek představuje. řešení rizika, které výrobek představuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby příslušný
hospodářský subjekt nesl náklady na 
takové opatření.

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené.
Všechny výdaje vynaložené orgánem pro 
dohled v rozsahu použití tohoto 
ustanovení (zničení výrobků, práce, atd.) 
hradí hospodářský subjekt, pokud 
kontrolní orgán neusoudí, že je toto 
rozhodnutí nepřiměřené, v tom případě 
může rozhodnout, že hospodářský subjekt 
uhradí náklady jen částečně.

Or. en

Odůvodnění

Pokud náklady na zkoušky/zničení nejprve uhradí orgány dozoru nad trhem a pak jsou 
přeúčtovávány nepoctivým účastnkům trhu, bude i nadále do zaplacení hospodářským 
subjektem riziko spočívat na orgánech dozoru nad trhem. Poskytovatelé služeb provádějící 
zkoušky nebo zničení by měly náklady fakturovat přímo nepoctivým účastníkům trhu, aby se 
zabránilo zmrazení dopadů finančního rizika na orgány dozoru nad trhem. Ještě důležitější je, 
že se tím sníží nejistota orgánů dozoru nad trhem, pokud jde o jejich vlastní náklady, což jim 
umožní přijímat správná opatření, aniž by měly zbytečné obavy o přidělování svých zdrojů.

Pozměňovací návrh 247
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby příslušný 
hospodářský subjekt nesl náklady na 
takové opatření.

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Náklady za opatření přijatá orgány dozoru 
nad trhem nese příslušný hospodářský 
subjekt, pokud to orgány dozoru nad 
trhem nepovažují za nepřiměřené.

Or. de

Pozměňovací návrh 248
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby příslušný 
hospodářský subjekt nesl náklady na 
takové opatření.

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Pokud byl příslušný hospodářský subjekt 
identifikován, ponese veškeré náklady na 
takové opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je pro odstranění rizika nutné provést zničení výrobku nebo přijmout jiná opatření 
vedoucí k jeho nefunkčnosti, měl by veškeré náklady na tuto operaci nést hospodářský subjekt 
odpovědný za dodání výrobku na trh EU. Mohlo by to mít odstrašující účinek na hospodářské 
subjekty a také by to mohlo zmírnit finanční zátěž pro orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 249
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby příslušný 
hospodářský subjekt nesl náklady na 
takové opatření.

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Náklady na takové opatření ponese
příslušný hospodářský subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby příslušný
hospodářský subjekt nesl náklady na 
takové opatření.

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby hospodářský 
subjekt odpovědný za první uvedení na trh 
nesl náklady na takové opatření.

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předtím, než orgány dozoru nad trhem 
přijmou jakékoli opatření podle odstavce 1 
vůči hospodářskému subjektu, který 
nepřijal nezbytné nápravné opatření, 
poskytnou mu možnost vyjádřit se ve lhůtě 

vypouští se
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10 dnů.

Or. es

Odůvodnění

Běžná praxe je taková, že dříve, než dojde k určení výrobku, který by mohl představovat 
riziko, je upozorněn daný hospodářský subjekt, jemuž je poskytnuta lhůta pro vyjádření, 
během níž má možnost záležitost napravit nebo se hájit, jak je stanoveno v článku 21 nařízení 
č. 765/2008/ES. Tato lhůta mu však již byla poskytnuta v souladu s čl. 9 odst. 3, takže nelze 
připustit, aby hospodářský subjekt, který během první lhůty nepřijal nezbytná nápravná 
opatření, jež mu uložil orgán dozoru, získal ještě jednu lhůtu.

Pozměňovací návrh 252
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předtím, než orgány dozoru nad trhem 
přijmou jakékoli opatření podle odstavce 1 
vůči hospodářskému subjektu, který 
nepřijal nezbytné nápravné opatření, 
poskytnou mu možnost vyjádřit se ve lhůtě 
nejméně 10 kalendářních dnů.

3. Předtím, než orgány dozoru nad trhem 
přijmou jakékoli opatření podle odstavce 1 
vůči hospodářskému subjektu, který 
nedodržel svou povinnost náležité péče 
nebo nepřijal nezbytné nápravné opatření, 
poskytnou mu možnost vyjádřit se ve lhůtě 
nejméně 10 kalendářních dnů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dospějí orgány dozoru nad trhem 
k názoru, že výrobek představuje závažné 
riziko, přijmou všechna nezbytná opatření 
a mohou je přijmout, aniž by nejprve 
vyzvaly hospodářský subjekt k přijetí 

4. Pokud dospějí orgány dozoru nad trhem 
k názoru, že výrobek představuje závažné 
riziko a hospodářský subjekt nelze 
identifikovat nebo není ochoten přijmout 
nezbytná opatření, přijmou všechna 



PE516.934v02-00 108/182 AM\1002709CS.doc

CS

nápravného opatření podle čl. 9 odst. 3 a 
aniž by mu poskytly možnost vyjádřit se. 
V těchto případech musí být hospodářský 
subjekt vyslechnut, jakmile to bude 
proveditelné.

nezbytná opatření a mohou je přijmout, 
aniž by nejprve vyzvaly hospodářský 
subjekt k přijetí nápravného opatření podle 
čl. 9 odst. 3 a aniž by mu poskytly možnost 
vyjádřit se. V těchto případech musí být 
hospodářský subjekt vyslechnut, jakmile to 
bude proveditelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být neprodleně oznámeno 
hospodářskému subjektu spolu 
s informacemi o dostupných opravných 
prostředcích podle práva dotčeného 
členského státu;

a) být neprodleně oznámeno 
hospodářskému subjektu;

Or. es

Odůvodnění

Nepovažujeme za nutné, aby byl orgán dozoru povinen informovat hospodářský subjekt 
o dostupných opravných prostředcích, jimiž by tento subjekt mohl napravit daný nesoulad. 
Orgán dozoru upozorní hospodářský subjekt na skutečnost, že výrobek není v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Hospodářský subjekt poté sám rozhodne, jakým způsobem 
tento nesoulad napraví. Tato část by tedy měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem musí 
zveřejnit informace o identifikaci výrobku, 

vypouští se



AM\1002709CS.doc 109/182 PE516.934v02-00

CS

povaze rizika a opatřeních přijatých 
k prevenci, omezení nebo odstranění 
uvedeného rizika na zvláštních 
internetových stránkách v co největším 
možném rozsahu nutném k ochraně 
zájmů uživatelů výrobků v Unii. Tyto 
informace se nesmí zveřejnit, pokud je 
nutné zachovat důvěrnost, aby byla 
chráněna obchodní tajemství a osobní 
údaje podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Unie nebo 
aby nebylo ohroženo sledování a 
vyšetřování.

Or. de

Odůvodnění

Informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS) již existuje. Dodatečné 
činnosti v oblasti dozoru by z důvodu časové náročnosti byly na úkor kvality dozoru.

Pozměňovací návrh 256
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem musí zveřejnit 
informace o identifikaci výrobku, povaze 
rizika a opatřeních přijatých k prevenci, 
omezení nebo odstranění uvedeného rizika 
na zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byla
chráněna obchodní tajemství a osobní 
údaje podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Unie nebo 
aby nebylo ohroženo sledování a 
vyšetřování.

6. Orgány dozoru nad trhem musí bez 
zbytečného odkladu zveřejnit informace o 
identifikaci výrobku, povaze rizika a 
opatřeních přijatých k prevenci, omezení 
nebo odstranění uvedeného rizika na 
zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byly
chráněny osobní údaje podle vnitrostátních 
právních předpisů a právních předpisů 
Unie nebo aby nebylo ohroženo sledování 
a vyšetřování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem musí zveřejnit 
informace o identifikaci výrobku, povaze 
rizika a opatřeních přijatých k prevenci, 
omezení nebo odstranění uvedeného rizika 
na zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byla 
chráněna obchodní tajemství a osobní 
údaje podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Unie nebo 
aby nebylo ohroženo sledování a 
vyšetřování.

6. Orgány dozoru nad trhem musí 
neprodleně zveřejnit informace o 
identifikaci výrobku, povaze rizika a 
opatřeních přijatých k prevenci, omezení 
nebo odstranění uvedeného rizika – jak je 
uvedeno v čl. 6 odst. 6 – na zvláštních 
internetových stránkách v co největším 
možném rozsahu nutném k ochraně zájmů 
uživatelů výrobků v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem musí zveřejnit 
informace o identifikaci výrobku, povaze 
rizika a opatřeních přijatých k prevenci, 
omezení nebo odstranění uvedeného rizika 
na zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byla 
chráněna obchodní tajemství a osobní 
údaje podle vnitrostátních právních 

6. Orgány dozoru nad trhem musí zveřejnit 
informace o identifikaci výrobku, povaze 
rizika a opatřeních přijatých k prevenci, 
omezení nebo odstranění uvedeného rizika 
na zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byly 
chráněny osobní údaje podle vnitrostátních 
právních předpisů a právních předpisů 
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předpisů a právních předpisů Unie nebo 
aby nebylo ohroženo sledování a 
vyšetřování.

Unie nebo aby nebylo ohroženo sledování 
a vyšetřování.

Or. de

Pozměňovací návrh 259
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem musí zveřejnit 
informace o identifikaci výrobku, povaze 
rizika a opatřeních přijatých k prevenci, 
omezení nebo odstranění uvedeného rizika 
na zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byla
chráněna obchodní tajemství a osobní 
údaje podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Unie nebo 
aby nebylo ohroženo sledování a 
vyšetřování.

6. V případě, že orgány dozoru nad trhem 
zjistí, že určité výrobky představují riziko,
musí zveřejnit informace o identifikaci 
výrobku, povaze rizika a opatřeních 
přijatých k prevenci, omezení nebo 
odstranění uvedeného rizika na zvláštních 
internetových stránkách v co největším 
možném rozsahu nutném k ochraně zájmů 
uživatelů výrobků v Unii. Tyto informace 
se nesmí zveřejnit, pokud je nutné zachovat 
důvěrnost, aby byla chráněna obchodní 
tajemství a osobní údaje podle 
vnitrostátních právních předpisů a právních 
předpisů Unie nebo aby nebylo ohroženo 
sledování a vyšetřování.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být upřesněno, že informace zveřejněné na internetových stránkách se týkají výrobků 
představujících riziko.

Pozměňovací návrh 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem musí zveřejnit 
informace o identifikaci výrobku, povaze 
rizika a opatřeních přijatých k prevenci, 
omezení nebo odstranění uvedeného rizika 
na zvláštních internetových stránkách v co 
největším možném rozsahu nutném 
k ochraně zájmů uživatelů výrobků v Unii. 
Tyto informace se nesmí zveřejnit, pokud 
je nutné zachovat důvěrnost, aby byla 
chráněna obchodní tajemství a osobní 
údaje podle vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů Unie nebo 
aby nebylo ohroženo sledování a 
vyšetřování.

6. V případě, že orgány dozoru nad trhem 
zjistí, že určité výrobky představují riziko,
musí zveřejnit informace o identifikaci 
výrobku, povaze rizika a opatřeních 
přijatých k prevenci, omezení nebo 
odstranění uvedeného rizika na zvláštních 
internetových stránkách v co největším 
možném rozsahu nutném k ochraně zájmů 
uživatelů výrobků v Unii. Tyto informace 
se nesmí zveřejnit, pokud je nutné zachovat 
důvěrnost, aby byla chráněna obchodní 
tajemství a osobní údaje podle 
vnitrostátních právních předpisů a právních 
předpisů Unie nebo aby nebylo ohroženo 
sledování a vyšetřování.

Or. es

Pozměňovací návrh 261
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgány dozoru nad trhem mohou 
hospodářským subjektům účtovat poplatky, 
které zcela nebo částečně pokrývají 
náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1 nebo 4.

8. Orgány dozoru nad trhem mohou 
hospodářským subjektům, které byly 
přistiženy, že na trh uvádějí nebo dodávají 
nevyhovující výrobky a výrobky 
představující riziko na trhu Unie, účtovat 
poplatky. Tyto poplatky zcela nebo 
částečně pokrývají náklady na jejich 
činnosti, včetně provádění zkoušek pro 
účely posouzení rizik, v případech, kdy 
přijímají opatření podle odstavce 1 nebo 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgány dozoru nad trhem mohou 
hospodářským subjektům účtovat poplatky, 
které zcela nebo částečně pokrývají 
náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1 nebo 4.

8. Orgány dozoru nad trhem mohou 
hospodářským subjektům odpovědným za 
první uvedení na trh účtovat poplatky, 
které částečně pokrývají náklady na jejich 
činnosti, včetně provádění zkoušek pro 
účely posouzení rizik, v případech, kdy 
přijímají opatření podle odstavce 1 nebo 4. 
Poplatky jsou vypočítány na základě 
skutečných nákladů na jednotlivé činnosti 
dozoru nad trhem a jsou uplatněny vůči 
hospodářským subjektům odpovědným za 
první uvedení na trh, které podléhají 
takové činnosti dohledu, v závislosti na 
jejich úloze v dodavatelském řetězci a s 
přihlédnutím k velikosti podniku a 
zejména situaci malých a středních 
podniků, jakož i k ekonomické činnosti, 
které se hospodářský subjekt skutečně 
věnuje v rámci svého výrobního procesu, 
a k jeho schopnosti ovlivnit bezpečnost 
výrobku.
Tyto příspěvky nemohou být vyšší než 
náklady skutečně vynaložené na činnosti 
dozoru nad trhem a mohou zcela nebo 
zčásti brát v úvahu čas strávený 
zaměstnanci orgánů dozoru na trhu nad 
těmito kontrolami.

Or. it

Pozměňovací návrh 263
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Pokud byl za výrobek nesplňující 
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příslušné požadavky označen výrobek, u 
něhož zadal výrobce provedení částí 
procesu posouzení shody třetímu subjektu 
posuzování shody, měly by orgány dozoru 
nad trhem přijmout opatření, která 
povedou k přezkoumání nebo případně 
omezení či zrušení akreditace, povolení či 
jmenování tohoto subjektu.

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Veškeré finanční prostředky nebo 
příjmy získané prostřednictvím těchto 
poplatků se musí vyhradit na financování 
činnosti orgánů dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 60 dnů poté, co Komise podle čl. 20 
odst. 4 oznámila členským státům opatření 
přijatá podle čl. 10 odst. 1 nebo 4 
původním oznamujícím členským státem, 
může jakýkoli členský stát vznést proti 
uvedeným opatřením námitku, pokud se 
týkají výrobku, na nějž se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie. Tento 
členský stát musí uvést důvody pro svou 
námitku, uvést veškeré rozdíly ve svém 

1. Do 15 dnů poté, co Komise podle čl. 20 
odst. 4 oznámila členským státům opatření 
přijatá podle čl. 10 odst. 1 nebo 4 
původním oznamujícím členským státem, 
může jakýkoli členský stát vznést proti 
uvedeným opatřením námitku, pokud se 
týkají výrobku, na nějž se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie. Tento 
členský stát musí uvést důvody pro svou 
námitku, uvést veškeré rozdíly ve svém 
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posouzení rizika, které daný výrobek 
představuje, a uvést veškeré zvláštní 
okolnosti a veškeré doplňující informace 
týkající se dotčeného výrobku.

posouzení rizika, které daný výrobek 
představuje, a uvést veškeré zvláštní 
okolnosti a veškeré doplňující informace 
týkající se dotčeného výrobku.

Or. es

Odůvodnění

Lhůta 60 dnů, v níž mají být vzneseny námitky proti přijatým opatřením, je příliš dlouhá 
a poškozuje i samotné hospodářské subjekty. Je totiž možné, že během této lhůty, k níž musí 
být přičtena ještě lhůta, v níž má Komise rozhodnout, již orgány dozoru přijaly preventivní 
opatření, aby zamezily uvedení výrobku na trh, nebo již zamítly dovoz a vrátily zboží do země 
původu. Vzhledem k tomu, že oznamující členský stát předkládá spolu s oznámením ještě 
výsledky provedených zkoušek, odůvodnění daného opatření a identifikaci rizik, pro určení 
přiměřenosti či nepřiměřenosti daného opatření postačuje kratší lhůta. Není nutné čekat 60 
dnů. Aby nedocházelo k poškozování hospodářských subjektů, navrhuje se zavedení dvou lhůt: 
nejprve kratší lhůty v trvání 15 dnů, v níž mohou být vzneseny námitky, a poté zachování další 
lhůty 60 dnů, v níž Komise rozhodne.

Pozměňovací návrh 266
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud některý členský stát vznesl 
námitku podle odstavce 1 nebo pokud se 
Komise domnívá, že vnitrostátní opatření 
mohou být v rozporu s právními předpisy 
Unie, zahájí Komise neprodleně konzultaci 
s příslušným hospodářským subjektem 
(příslušnými hospodářskými subjekty) a 
vyhodnotí tato vnitrostátní opatření 
s přihlédnutím ke všem dostupným 
vědeckým nebo technickým důkazům.

3. Pokud některý členský stát vznesl 
námitku podle odstavce 1 nebo pokud se 
Komise domnívá, že vnitrostátní opatření 
mohou být v rozporu s právními předpisy 
Unie, zahájí Komise neprodleně konzultaci 
s oznamujícím členským státem 
a s příslušným hospodářským subjektem 
(příslušnými hospodářskými subjekty) a 
nejpozději do 60 dnů vyhodnotí tato 
vnitrostátní opatření s přihlédnutím ke 
všem dostupným vědeckým nebo 
technickým důkazům.

Or. es

Odůvodnění

Podstatné je, aby byla zahájena konzultace s členským státem, který podal oznámení, neboť 
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tento členský stát má k dispozici veškeré podklady, na nichž se dané opatření zakládá.

Pozměňovací návrh 267
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud Komise nebo členský stát 
vznesou ve lhůtě 15 dnů námitku k bodu 
1, Komise tuto skutečnost oznámí všem 
členským státům prostřednictvím 
kontaktních míst systému RAPEX.

Or. es

Odůvodnění

Má zásadní význam, aby se orgány dozoru nad trhem dozvěděly, zda opatření oznámené 
prostřednictvím systému RAPEX, které bylo přijato v souvislosti s výrobkem, u něhož se 
předpokládá možnost rizika, bylo nějakým způsobem zpochybněno. 

Pozměňovací návrh 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud Komise nebo členský stát 
vznesou námitku k bodu 1, Komise tuto 
skutečnost oznámí všem členským státům 
prostřednictvím kontaktních míst systému 
RAPEX.

Or. es

Pozměňovací návrh 269
Heide Rühle
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě výsledků hodnocení 
provedeného podle odstavce 3 může
Komise rozhodnout prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda jsou tato vnitrostátní 
opatření odůvodněná a zda by podobná 
opatření měly přijmout všechny členské 
státy, které tak dosud neučinily.

4. Na základě výsledků hodnocení 
provedeného podle odstavce 3 Komise ve 
lhůtě 3 měsíců rozhodne prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda jsou tato vnitrostátní 
opatření odůvodněná a zda by podobná 
opatření měly přijmout všechny členské 
státy, které tak dosud neučinily.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě výsledků hodnocení 
provedeného podle odstavce 3 může
Komise rozhodnout prostřednictvím 
prováděcích aktů, zda jsou tato vnitrostátní 
opatření odůvodněná a zda by podobná 
opatření měly přijmout všechny členské 
státy, které tak dosud neučinily. V tomto 
případě sdělí toto rozhodnutí dotčeným 
členským státům a neprodleně o něm 
informuje všechny členské státy a příslušný 
hospodářský subjekt nebo příslušné 
hospodářské subjekty.

4. Na základě výsledků hodnocení 
provedeného podle odstavce 3 Komise bez 
zbytečného odkladu rozhodne
prostřednictvím prováděcích aktů, zda jsou 
tato vnitrostátní opatření odůvodněná a zda 
by podobná opatření měly přijmout 
všechny členské státy, které tak dosud 
neučinily. V tomto případě sdělí toto 
rozhodnutí dotčeným členským státům a 
neprodleně o něm informuje všechny 
členské státy a příslušný hospodářský 
subjekt nebo příslušné hospodářské 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Hospodářským subjektům by měla být zajištěna právní jistota. Je proto vždy zapotřebí včasné 
rozhodnutí o tom, zda jsou přijatá opatření oprávněná, či nikoli.
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Pozměňovací návrh 271
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je zjevné, že výrobek nebo určitá 
kategorie nebo skupina výrobků 
představuje při používání v souladu 
s určeným účelem výrobku nebo za 
podmínek, které jsou rozumně 
předvídatelné, závažné riziko, může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijmout jakákoli vhodná opatření v 
závislosti na závažnosti situace, včetně 
opatření, kterými se zakazuje, pozastavuje 
nebo omezuje uvádění nebo dodávání 
těchto výrobků na trh nebo kterými se 
ukládají zvláštní podmínky pro jejich
uvádění na trh, aby se zajistila vysoká 
úroveň ochrany veřejného zájmu, pokud 
tomuto riziku nelze uspokojivě zamezit 
opatřeními přijatými dotčeným členským 
státem (dotčenými členskými státy) nebo 
jakýmkoli jiným postupem podle právních 
předpisů Unie. V těchto prováděcích 
aktech může Komise stanovit vhodná 
kontrolní opatření, která musí členské státy 
přijmout, aby se zajistilo jejich účinné 
provádění.

1. Pokud je zjevné, že výrobek nebo určitá 
kategorie nebo skupina výrobků 
představuje při používání v souladu 
s určeným účelem výrobku nebo za 
podmínek, které jsou rozumně 
předvídatelné, závažné riziko, může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijmout jakákoli vhodná opatření v 
závislosti na závažnosti situace, včetně 
opatření, kterými se zakazuje, pozastavuje 
nebo omezuje uvádění nebo dodávání 
těchto výrobků na trh nebo kterými se 
ukládají zvláštní podmínky. Kromě 
opatření výslovně stanovených v tomto 
nařízení může Komise přijmout jakákoli 
jiná vhodná mimořádná opatření pro 
uvádění výrobků na trh, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany veřejného zájmu, 
pokud tomuto riziku nelze uspokojivě 
zamezit opatřeními přijatými dotčeným 
členským státem (dotčenými členskými 
státy) nebo jakýmkoli jiným postupem 
podle právních předpisů Unie.

V těchto prováděcích aktech může Komise 
stanovit vhodná kontrolní a preventivní 
opatření, která musí členské státy přijmout, 
aby se zajistilo jejich účinné provádění. 
Orgány dozoru nad trhem stanoví rizika 
související s výrobky, na něž se vztahuje 
toto nařízení, a povahu těchto rizik v 
souladu s případnými údaji a pokyny, 
které může Komise vydat ve vztahu 
k vlastním metodám, soustavám a 
kritériím, která se mají používat při 
posuzování rizik.
Orgány dozoru nad trhem zaznamenávají 
tyto informace do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
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trhem uvedeného v článku 21.
Podle potřeby musí tyto prováděcí akty 
obsahovat definici modelů výrobků, u 
kterých mají být provedeny zkoušky, bez 
ohledu na ty, které určí hospodářský 
subjekt, jakož i kritéria pro posouzení 
rizik. 
Prováděcí akty uvedené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu 
s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 32 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pro účinnější dozor nad trhem na základě rozhodnutí Komise v mimořádných situacích a za 
účelem sdílení osvědčených postupů týkajících se nejnebezpečnějších kategorií 
nepotravinářských výrobků (článek 12 navrhovaného nařízení o dozoru nad trhem) se 
navrhuje, aby Evropské komisi bylo svěřeno právo využívat stávající nástroje právního rámce 
o potravinách.

Pozměňovací návrh 272
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty uvedené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu s 
přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 32 odst. 2.

Prováděcí akty uvedené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 32 
odst. 2 podle doporučení výboru 
uvedeného v čl. 19 odst. 1 pododstavci 1 
nařízení (EU) Evropského parlamentu a 
Rady č. […/…] ze dne ... [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků]*.
__________________

*Pozn. k Úř. věst.: Prosím doplnit číslo, 
datum a odkaz na nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků (COD 2013/0049).

Or. de
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Pozměňovací návrh 273
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud existují oprávněné, závažné a 
naléhavé důvody týkající se zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, ochrany životního prostředí a 
veřejné bezpečnosti a jiných veřejných 
zájmů, přijme Komise okamžitě použitelné 
prováděcí akty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 32 odst. 3.

Pokud existují oprávněné, závažné a 
naléhavé důvody, přijme Komise okamžitě 
použitelné prováděcí akty v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 32 odst. 3.

Or. es

Pozměňovací návrh 274
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přijatá podle předchozích 
pododstavců tohoto odstavce, týkající se 
spotřebních výrobků představujících 
ohrožení zdraví a bezpečnosti, se uplatní 
podle článku XXX nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků.

Or. es

Odůvodnění

Nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků musí zahrnovat rovněž opatření, která přijímá 
Unie proti výrobkům představujícím závažné riziko. Vzhledem k působnosti tohoto nařízení je 
však navrhováno, aby byla zahrnuta pouze opatření týkající se spotřebních výrobků 
představujících ohrožení zdraví a bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě výrobků a rizik, na něž se 
vztahuje nařízení (ES) č. 1907/2006, je
rozhodnutí, které Komise přijala podle 
odstavce 1 tohoto článku, platné až po 
dobu dvou let a jeho platnost může být 
prodloužena o další období v délce až dvou 
let. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
postupy stanovené v uvedeném nařízení.

2. V případě výrobků, na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1907/2006, může Komise 
přijmout rozhodnutí podle odstavce 1 
tohoto článku pouze tehdy, má-li k přijetí 
oprávněný důvod, na jehož základě je 
žádoucí jednat rychle s cílem chránit 
lidské zdraví a životní prostředí.
Rozhodnutí, které Komise přijala podle 
odstavce 1 tohoto článku, platí až po dobu 
dvou let a jeho platnost může být 
prodloužena o další období v délce až dvou 
let. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny 
postupy stanovené v uvedeném nařízení. 
Komise o svém rozhodnutí neprodleně 
uvědomí členské státy a Evropskou 
agenturu pro chemické látky a připojí i 
informace o důvodech svého rozhodnutí a 
předloží vědecké či technické informace, 
na jejich základě přijala předběžné 
opatření. V případě, že Komise přijala 
předběžné opatření v podobě omezení 
uvádění látky na trh nebo omezení 
používání dané látky, zahájí Komise řízení 
o omezení na úrovni Společenství tím, že 
vyzve Evropskou agenturu pro chemické 
látky, aby do tří měsíců ode dne vydání 
rozhodnutí Komise vyhotovila 
dokumentaci podle přílohy XV nařízení 
(ES) č. 1907/2006.

Or. de

Odůvodnění

Sblížení s řízením o omezení podle článku 129 nařízení REACH s cílem zabránit dvojí 
regulaci. V případě, že Komise přijala předběžné opatření v podobě omezení uvádění látky na 
trh nebo omezení používání dané látky, mělo by toto rozhodnutí vést k zahájení řízení o 
omezení na úrovni Společenství.
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Pozměňovací návrh 276
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení rizik Posouzení bezpečnosti

Or. es

Pozměňovací návrh 277
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů u určitých kategorií 
výrobků obecnou metodiku posuzování 
rizika a případně pokyny pro používání 
této obecné metodiky. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 32 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat společný přístup k posuzování rizik, jak je uvedeno ve víceletém akčním 
plánu Komise pro dohled nad výrobky v EU. Díky tomu bude možné se vyhnout situacím, kdy 
orgány dozoru nad trhem v jednotlivých členských státech dospějí na základě posouzení rizika 
téhož výrobku k různým závěrům. Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh 
zpravodaje číslo 43 a z možnosti, aby Komise přijala tyto prováděcí akty, dělá povinnost.

Pozměňovací návrh 278
Norica Nicolai
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technický
důkazech.

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech a musí být prováděno v souladu 
s obecnou metodikou posuzování rizik, 
kterou vypracuje Komise v souladu s 
předchozím odstavcem, a případně v 
souladu s pokyny pro uplatňování tohoto 
nařízení na konkrétní kategorie výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Měl by existovat společný přístup k posuzování rizik, jak je uvedeno ve víceletém akčním 
plánu Komise. Základ pro to již existuje a aktualizace by měla být provedena co nejdříve tak, 
aby bylo posouzení rizik podle tohoto nařízení prováděno na základě společné metodiky. Díky 
tomu bude možné se vyhnout situacím, kdy orgány dozoru nad trhem v jednotlivých členských 
státech dospějí na základě posouzení rizika téhož výrobku k různým závěrům.

Pozměňovací návrh 279
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technický
důkazech.

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech. Posouzení rizik musí být 
prováděno v souladu s obecnou 
metodikou posuzování rizik, kterou 
vypracovala a používá Komise, a případně 
v souladu s jejím uplatňováním ze strany 
Komise na konkrétní kategorie výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Jakmile Komise uplatní obecnou metodiku na určitou konkrétní kategorii výrobků, zejména 
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předvyplněním informací v interpretačních pokynech, které vypracovala, měly by se jí 
kontrolní orgány řídit.

Pozměňovací návrh 280
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technický
důkazech.

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech. Posouzení rizik musí být 
prováděno v souladu s obecnou 
metodikou posuzování rizik, kterou 
vypracovala Komise, a případně v souladu 
s jejím uplatňováním ze strany Komise na 
konkrétní kategorie výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Běžné chápání přístupu k posuzování rizik, o kterém Komise uvažuje, by mělo platit okamžitě 
ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost a nemělo by být pouze uváděno v nezávazném 
dokumentu, jako je víceletý akční plán. Jakmile Komise uplatní obecnou metodiku na určitou 
konkrétní kategorii výrobků, zejména předvyplněním informací do interpretačních pokynů, 
které vypracovala, měly by se jí kontrolní orgány řídit.

Pozměňovací návrh 281
Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technický
důkazech.

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech. Posouzení rizik musí být 
prováděno v souladu s obecnou 
metodikou posuzování rizik, kterou 
vypracovala Komise, a případně v souladu 
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s jejím uplatňováním ze strany Komise na 
konkrétní kategorie výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech.

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech. Posouzení rizik musí být 
prováděno v souladu s obecnou 
metodikou posuzování rizik, kterou 
vypracovala Komise, a případně v souladu 
s jejím uplatňováním ze strany Komise na 
konkrétní kategorie výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Běžné chápání přístupu k posuzování rizik, o kterém Komise uvažuje, by mělo platit okamžitě 
ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost a nemělo by být pouze uváděné v nezávazném 
dokumentu, jako je víceletý akční plán. Jakmile Komise uplatní obecnou metodiku na určitou 
konkrétní kategorii výrobků, zejména předvyplněním informací do interpretačních pokynů, 
které vypracovala, měly by se jí kontrolní orgány řídit.

Pozměňovací návrh 283
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technický
důkazech.

1. Posouzení rizik musí být založeno na 
dostupných vědeckých nebo technických
důkazech, jako jsou pokyny pro 
posuzování rizik u spotřebních výrobků 
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v pokynech systému RAPEX (rozhodnutí 
Komise 2010/15/EU).

Or. en

(rozhodnutí Komise 2010/15/ES).

Pozměňovací návrh 284
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě výrobků, na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1907/2006, se posouzení 
rizik provádí v souladu s příslušnými 
částmi přílohy I uvedeného nařízení.

V případě výrobků, na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1907/2006, se posouzení 
rizik provádí v souladu s příslušnými 
částmi článku 57 a přílohy I uvedeného 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré požadavky stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo podle nich, které se použijí na 
tento výrobek a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při plném zohlednění 
zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody;

a) veškeré požadavky stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo podle nich, které se použijí na 
tento výrobek a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při plném zohlednění 
zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody, včetně hodnocení, 
která byla vypracována podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006, např. v rámci 
registrace, povolování, omezování nebo 
oznamování;
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Or. de

Odůvodnění

Sblížení s nařízením REACH s cílem zabránit dvojí regulaci. Nařízení REACH představuje 
primární rámec pro hodnocení rizik, a tato hodnocení by proto měla být zohledňována.

Pozměňovací návrh 286
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré požadavky stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo podle nich, které se použijí na 
tento výrobek a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při plném zohlednění 
zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody;

a) veškeré požadavky stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo podle nich, které se použijí na 
tento výrobek a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při zohlednění zpráv o 
zkouškách nebo certifikátů, které osvědčují 
shodu a byly vydány subjektem posuzování 
shody;

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byl vypuštěn výraz „plné“, neboť toto slovo je používáno ve smyslu „úplně“ 
či „zcela“, což může být v této souvislosti matoucí. Vypuštění tohoto výrazu vede podle 
našeho mínění k jasnější formulaci, neboť se v každém případě zohledňují celé zprávy či celá 
osvědčení, nikoliv pouze jejich části.

Pozměňovací návrh 287
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se neuplatní kritéria stanovená 
v písmenech a), b) a c), musí být 
zohledněny aspekty uvedené v článku 6 
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nařízení o bezpečnosti spotřebních 
výrobků. 

Or. es

Odůvodnění

Zaprvé je navrhována změna názvu článku, aby byla terminologie soudržná se zněním 
nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků, a zadruhé obsahem tohoto článku není posouzení 
rizik. Na druhou stranu však článek nezahrnuje situace týkající se neharmonizovaných 
výrobků, pro něž není k dispozici žádný právní předpis, a proto je nutné, aby byl uveden odkaz 
na nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků nebo aby byl tento článek doplněn 
ustanovením článku 6 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají.

Or. en

Odůvodnění

Písmena a), b) a c), která jsou zmiňována v tomto odstavci, popisují okolnosti, za kterých lze v 
souladu s právními předpisy Unie předpokládat, že neexistuje žádné riziko. Není vhodné, aby 
správní orgán zpochybňoval relevantnost právních předpisů jako otázku právní jistoty pro 
hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh 289
Pablo Arias Echeverría
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 290

María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 291
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
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písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.

písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. b) a c) výrobek představuje závažné 
riziko. V takovém případě musí orgány 
dozoru nad trhem prokázat, že výrobek 
představuje závažné riziko a oznámit své 
rozhodnutí v souladu s článkem 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.

3. Soulad s kterýmkoliv z kritérií 
uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c) 
představuje předpoklad, že výrobek 
odpovídajícím způsobem chrání veřejné 
zájmy, jichž se uvedená kritéria týkají. 
Nebrání však orgánům dozoru nad trhem 
v tom, aby přijaly opatření podle tohoto 
nařízení, pokud existují nové důkazy o 
tom, že i přes tuto shodu nebo tento soulad 
výrobek představuje riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Možnost dosažení vysoké úrovně 
ochrany dotčených veřejných zájmů a 
dostupnost jiných výrobků, které 
představují nižší riziko, nesmí představovat 
důvod pro domněnku, že výrobek 
představuje riziko.

4. Možnost dosažení vysoké úrovně 
ochrany dotčených veřejných zájmů a 
dostupnost jiných výrobků, které 
představují nižší riziko, nesmí představovat 
postačující důvod pro domněnku, že 
výrobek představuje riziko.

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise může ze svého vlastního 
podnětu nebo na žádost orgánu dozoru 
nad trhem nechat v souladu s článkem 28 
provést posouzení rizika v referenční 
laboratoři Evropské Unie. Toto posouzení 
je závazné pro všechny zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na využití referenčních laboratoří Evropské unie s cílem odstranit rozdíly v posouzení 
rizik ze strany členských států umožňuje vykompenzovat absenci nezávislého orgánu v oblasti 
nepotravinářských výrobků a umožňuje provádění jednotného posouzení rizik v rámci celé
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 295
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise může ze svého vlastního 
podnětu nebo na žádost orgánu dozoru 
nechat v souladu s článkem 28 provést 
posouzení rizik v referenční laboratoři 
Evropské Unie. Toto posouzení je závazné 
pro všechny zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na využití referenčních laboratoří Evropské unie s cílem odstranit rozdíly v posouzení 
rizik ze strany členských států umožňuje vykompenzovat absenci nezávislého orgánu v oblasti 
nepotravinářských výrobků a umožňuje provádění jednotného posouzení rizik v rámci celé 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 296
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Komise může ze svého vlastního 
podnětu nebo na žádost orgánu dozoru 
nechat v souladu s článkem 28 provést 
posouzení rizik v referenční laboratoři 
Evropské Unie. Toto posouzení musí být 
závazné pro všechny zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Návrh na využití referenčních laboratoří Evropské unie pro vyřešení rozdílů v posouzení rizik 
ze strany členských států umožňuje vykompenzovat absenci nezávislého orgánu v oblasti 
nepotravinářských výrobků a umožňuje provádění jednotného posouzení rizik v rámci celé 
Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 297
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. V případech, kdy se postupy 
posuzování rizik v jednotlivých členských 
státech liší a vede to k rozdílným 
výkladům ohledně nezbytnosti opatření v 
souvislosti s obdobnými výrobky, poskytne 
Komise pokyny pro příslušné postupy 
posuzování rizik. Komisi jsou nápomocny 
vědecké výbory zřízené rozhodnutím 
Komise 2004/210/ES a Komise vezme v 
úvahu všechny dostupné vědecké a 
technické důkazy týkající se posuzovaných 
rizik.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být stanoven postup pro případy, kdy se výsledky posouzení rizik uskutečněných v 
různých členských státech vzájemně liší.

Pozměňovací návrh 298
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4e. Komise může na žádost některého 
orgánu dozoru nad trhem nebo z 
vlastního podnětu nechat provést 
hodnocení rizik referenčními 
laboratořemi podle článku 28. Hodnocení 
rizik jsou pro všechny subjekty závazná.

Or. de
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Pozměňovací návrh 299
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud jde o výrobek, který musí být 
v době propuštění do volného oběhu 
v souladu s harmonizačními právními 
předpisy Unie, formální nesoulad 
s uvedenými právními předpisy musí být 
pro orgány členských států dostatečným 
důvodem domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:

Pokud jde o výrobek, který musí být 
v době propuštění do volného oběhu 
v souladu s harmonizačními právními 
předpisy Unie, formální nesoulad 
s uvedenými právními předpisy musí být 
pro orgány členských států dostatečným 
důvodem pro pozastavení propuštění 
výrobku, v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Formální nesoulad automaticky neznamená, že dotyčný výrobek představuje riziko. Měl by to 
však být dostatečný důvod pro pozastavení a hospodářský subjekt by měl mít povinnost 
napravit formální nesoulad. Poté by výrobky mohly být propuštěny na základě rozhodnutí 
orgánů dozoru nad trhem, jak je stanoveno v článku 15.

Pozměňovací návrh 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud jde o výrobek, který musí být 
v době propuštění do volného oběhu 
v souladu s harmonizačními právními 
předpisy Unie, formální nesoulad 
s uvedenými právními předpisy musí být 
pro orgány členských států dostatečným 
důvodem domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:

Pokud jde o výrobek, který musí být v 
době propuštění do volného oběhu v 
souladu s harmonizačními právními 
předpisy Unie, formální nesoulad s 
uvedenými právními předpisy může být 
pro orgány členských států dostatečným 
důvodem domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:

Or. de
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Odůvodnění

Záleží na rozhodnutí orgánů dozoru nad trhem, zda výrobek může představovat riziko.

Pozměňovací návrh 301
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o výrobek, který musí být 
v době propuštění do volného oběhu 
v souladu s harmonizačními právními 
předpisy Unie, formální nesoulad 
s uvedenými právními předpisy musí být 
pro orgány členských států dostatečným 
důvodem domnívat se, že výrobek může 
představovat riziko, v těchto případech:

Pokud jde o výrobek, který musí být 
v době propuštění do volného oběhu 
v souladu s právními předpisy Unie, 
formální nesoulad s uvedenými právními 
předpisy musí být pro orgány členských 
států dostatečným důvodem domnívat se, 
že výrobek může představovat riziko, 
v těchto případech:

Or. es

Odůvodnění

V nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků se na neharmonizované výrobky kladou 
obdobné požadavky jako na výrobky harmonizované: musí být určena totožnost dovozce, musí 
být k dispozici technická dokumentace, musí být prokázána totožnost výrobce a musí být 
poskytnuty příslušné pokyny a upozornění. Nedodržení některých z těchto požadavků by 
mohlo představovat formální nesoulad, který by měl být podle našeho návrhu řešen stejně 
jako u harmonizovaných výrobků.

Pozměňovací návrh 302
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododst. 2 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na výrobku nebo jakékoli jeho 
obchodní úpravě je neoprávněně 
umístěna obchodní známka, která je 
totožná nebo podobná registrované 
obchodní známce tohoto výrobku, v 
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důsledku čehož nelze zaručit jeho pravost 
či původ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) na výrobku nebo jakékoli jeho 
prezentaci je neoprávněně umístěna 
obchodní známka, která je totožná nebo 
podobná registrované obchodní známce 
tohoto výrobku, v důsledku čehož nelze 
zaručit jeho pravost či původ;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud výrobky nejsou určeny k 
uvedení na trh v členském státě, ve kterém 
jsou propuštěny do volného oběhu, 
nepředstavuje jazyk, ve kterém jsou 
uvedeny informace zahrnuté do odst. 3 
písm. a), b) a c), pro orgány odpovědné za 
kontroly na vnějších hranicích dostatečný 
důvod se domnívat, že výrobek může 
představovat riziko.

Or. en
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Odůvodnění

Malé předměty (např. kosmetika) jsou často po propuštění do volného oběhu a před uvedením 
na trh nově označeny. Celní orgány v některých případech mylně pozastavily propuštění 
těchto výrobků, neboť nebyly označeny v jejich vnitrostátním jazyce. K nedorozuměním by 
nemělo docházet. Dovozci a distributoři však budou muset nadále kontrolovat, zda jsou 
instrukce a bezpečnostní informace uvedeny v jazyce členského státu, ve kterém dodávají 
výrobky na trh.

Pozměňovací návrh 305
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Nápravná opatření orgánů dozoru nad 
trhem musí být úměrná závažnosti 
neshody.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě výrobků rychle podléhajících 
zkáze usilují orgány odpovědné za 
kontroly na vnějších hranicích v co největší 
míře o zajištění toho, aby všechny 
požadavky, které mohou klást v souvislosti 
se skladováním výrobků nebo parkováním 
vozidel použitých pro přepravu, byly 
slučitelné se zachováním uvedených 
výrobků.

5. V případě výrobků rychle podléhajících 
zkáze umožní orgány odpovědné za 
kontroly na vnějších hranicích v co největší 
míře zajištění toho, aby všechny 
požadavky, které mohou klást v souvislosti 
se skladováním výrobků nebo parkováním 
vozidel použitých pro přepravu, byly 
slučitelné se zachováním uvedených 
výrobků.

Or. es
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Odůvodnění

Na celnicích bývá umožňováno, aby hospodářské subjekty samy zajistily, že bude zboží, které 
rychle podléhá zkáze, skladováno a uchováváno náležitým způsobem a na vhodných místech. 
Orgány odpověděné za kontroly na vnějších hranicích mohou tuto praxi umožnit, avšak 
nemohou o ni usilovat.

Pozměňovací návrh 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud orgány dozoru nad trhem dospěly 
k závěru, že výrobek, jehož propuštění 
bylo pozastaveno z důvodu formálního 
nesouladu podle čl. 14 odst. 3 druhého 
pododstavce, ve skutečnosti nepředstavuje 
riziko, hospodářský subjekt musí přesto 
napravit formální nesoulad předtím, než 
je výrobek propuštěn.

2. Pokud orgány dozoru nad trhem dospěly 
k závěru, že výrobek, jehož propuštění 
bylo pozastaveno z důvodu formálního 
nesouladu podle čl. 14 odst. 3 druhého 
pododstavce, ve skutečnosti nepředstavuje 
riziko, přijme orgán dozoru nad trhem 
v souladu se zásadou proporcionality 
opatření k trestnímu stíhání nesouladu
předtím, než je výrobek propuštěn.

Or. de

Odůvodnění

Orgány dozoru nad trhem by měly získat možnost potrestat menší přestupky.

Pozměňovací návrh 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s požadavky jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se na výrobek použijí při jeho 
propuštění a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při úplném zohlednění 

3. Soulad s požadavky jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se na výrobek použijí při jeho 
propuštění a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při úplném zohlednění 
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zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody, představuje pro orgány 
dozoru nad trhem předpoklad, že výrobek 
nepředstavuje riziko. To však nebrání 
uvedeným orgánům, aby orgánům 
odpovědným za kontroly na vnějších 
hranicích daly pokyn, aby výrobek 
nepropouštěly, pokud existují důkazy o 
tom, že i přes tento soulad výrobek ve 
skutečnosti riziko představuje.

zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody, představuje pro orgány 
dozoru nad trhem předpoklad, že výrobek 
nepředstavuje riziko.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby orgány hraniční kontroly mohly vyvrátit domněnku, že výrobek 
nepředstavuje žádné riziko, zejména proto, že není jasné, za jakých okolností by se tak mohlo 
stát. Takové ustanovení by mohlo vést k právní nejistotě a zneužívání.

Pozměňovací návrh 309
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s požadavky jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se na výrobek použijí při jeho 
propuštění a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při úplném zohlednění 
zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody, představuje pro orgány 
dozoru nad trhem předpoklad, že výrobek 
nepředstavuje riziko. To však nebrání 
uvedeným orgánům, aby orgánům 
odpovědným za kontroly na vnějších 
hranicích daly pokyn, aby výrobek 
nepropouštěly, pokud existují důkazy o 
tom, že i přes tento soulad výrobek ve 
skutečnosti riziko představuje.

3. Soulad s požadavky jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se na výrobek použijí při jeho 
propuštění a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při zohlednění zpráv o 
zkouškách nebo certifikátů, které osvědčují 
shodu a byly vydány subjektem posuzování 
shody, představuje pro orgány dozoru nad 
trhem předpoklad, že výrobek 
nepředstavuje riziko. To však nebrání 
uvedeným orgánům, aby orgánům 
odpovědným za kontroly na vnějších 
hranicích daly pokyn, aby výrobek 
nepropouštěly, pokud existují důkazy o 
tom, že i přes tento soulad výrobek ve 
skutečnosti riziko představuje.

Or. es
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Odůvodnění

Výraz „úplné“ bývá používán ve smyslu „plně“ či „zcela“, což může být v této souvislosti 
matoucí. Vypuštění tohoto výrazu vede podle našeho mínění k jasnější formulaci, neboť se 
v každém případě zohledňují celé zprávy či certifikáty, nikoliv pouze jejich části.

Pozměňovací návrh 310
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem mohou
účtovat poplatky, které zcela nebo 
částečně pokrývají náklady na jejich 
činnosti, včetně provádění zkoušek pro 
účely posouzení rizik, v případech, kdy 
přijímají opatření podle odstavce 1.

6. Orgány dozoru nad trhem požadují, aby 
subdodavatelé účtovali náklady na své 
služby přímo dotčenému hospodářskému 
subjektu, pokud orgán dozoru nad trhem 
nebude považovat toto opatření za 
nepřiměřené, v případech, kdy přijímají 
opatření podle odstavce 1. Orgány dozoru 
nad trhem mohou účtovat poplatky, které 
zcela nebo částečně pokrývají náklady na 
jejich činnosti, včetně provádění zkoušek 
pro účely posouzení rizik a provedené 
práce.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 10 tohoto návrhu nařízení mohou orgány dozoru nad trhem účtovat dotčenému 
hospodářskému subjektu náklady na zničení nebo jiné znehodnocení výrobku představujícího 
riziko. Zničení výrobku je sice nákladné, ale laboratorní testy také, jak zdůraznila Komise ve 
svém víceletém akčním plánu. Je tedy v souladu s článkem 10, aby hospodářský subjekt, který 
uvádí nebezpečný výrobek na trh, nesl náklady těchto testů.

Pozměňovací návrh 311
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem mohou 
účtovat poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1.

6. Orgány dozoru nad trhem požadují, aby 
subdodavatelé účtovali náklady na své 
služby přímo dotčenému hospodářskému 
subjektu, pokud orgán dozoru nad trhem 
nebude považovat toto opatření za 
nepřiměřené, v případech, kdy přijímají 
opatření podle odstavce 1. Orgány dozoru 
nad trhem mohou účtovat poplatky, které 
zcela nebo částečně pokrývají náklady na 
jejich činnosti, včetně provádění zkoušek 
pro účely posouzení rizik a provedené 
práce.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 10 tohoto návrhu nařízení mohou orgány dozoru nad trhem účtovat dotčenému 
hospodářskému subjektu náklady na zničení nebo jiné znehodnocení výrobku představujícího 
riziko. Zničení výrobku je nákladné, stejně jako laboratorní testy, jak zdůraznila Komise ve 
svém víceletém akčním plánu. Je tedy v souladu s článkem 10, aby hospodářský subjekt, který 
uvádí nebezpečný výrobek na trh, nesl náklady těchto testů.

Pozměňovací návrh 312
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem mohou
účtovat poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1.

6. Orgány dozoru nad trhem účtují
hospodářským subjektům, které oznámí 
nevyhovující výrobky nebo výrobky 
představující riziko pro volný oběh,
poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem mohou 
účtovat poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1.

6. Orgány dozoru nad trhem mohou 
účtovat poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1. Kromě toho mohou 
vybírat poplatky, které částečně či plně 
hradí náklady na výkon jejich činnosti, od 
subdodavatelů, které orgány dozoru nad 
trhem pověřily likvidací nebo prováděním 
zkoušek výrobků. Poplatky jsou přímo 
účtovány vyšetřovanému výrobci či 
dovozci.

Or. de

Pozměňovací návrh 314
Ashley Fox

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Dovoz pro osobní potřebu
1. Pokud výrobek vstupuje do Unie za 
přítomnosti a ve fyzickém držení fyzické 
osoby a lze rozumně předpokládat, že je 
určen pro osobní použití uvedené osoby, 
jeho propuštění se podle čl. 14 odst. 3 
nepozastaví, s výjimkou případu, kdy 
použití tohoto výrobku může ohrozit 
zdraví a život osob, zvířat nebo rostlin.
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2. Výrobek se považuje za výrobek určený 
pro osobní použití fyzické osoby, která jej 
do Unie přiváží, pokud je příležitostné 
povahy a je určen výhradně pro použití 
uvedenou osobou nebo její rodinou a jeho 
povaha ani množství nenaznačují jakýkoli 
komerční úmysl.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 60 dnů poté, co Komise podle čl. 20 
odst. 4 oznámila členským státům jakékoli 
odmítnutí propuštění výrobku do volného 
oběhu původním oznamujícím členským 
státem, může jakýkoli členský stát vznést 
proti uvedenému odmítnutí námitku, pokud 
se odmítnutí týká výrobku, na nějž se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie. Tento členský stát musí uvést 
důvody pro svou námitku, uvést veškeré 
rozdíly ve svém posouzení rizika, které 
daný výrobek představuje, a uvést veškeré 
zvláštní okolnosti a veškeré doplňující 
informace týkající se dotčeného výrobku.

1. Do 15 dnů poté, co Komise podle čl. 20 
odst. 4 oznámila členským státům jakékoli 
odmítnutí propuštění výrobku do volného 
oběhu původním oznamujícím členským 
státem, může jakýkoli členský stát vznést 
proti uvedenému odmítnutí námitku, pokud 
se odmítnutí týká výrobku, na nějž se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie. Tento členský stát musí uvést 
důvody pro svou námitku, uvést veškeré 
rozdíly ve svém posouzení rizika, které 
daný výrobek představuje, a uvést veškeré 
zvláštní okolnosti a veškeré doplňující 
informace týkající se dotčeného výrobku.

Or. es

Odůvodnění

Lhůta 60 dnů, v níž mají být vzneseny námitky proti přijatým opatřením, je příliš dlouhá 
a poškozuje hospodářské subjekty. Je totiž možné, že během této doby, k níž musí být přičtena 
ještě lhůta, v níž má Komise rozhodnout, již orgány dozoru přijaly preventivní opatření, aby 
zamezily uvedení výrobku na trh, nebo již zamítly dovoz a vrátily zboží do země původu. 
Vzhledem k tomu, že oznamující členský stát předkládá spolu s oznámením ještě výsledky 
provedených zkoušek, odůvodnění daného opatření a identifikaci rizik, postačuje k určení 
přiměřenosti či nepřiměřenosti daného opatření kratší lhůta a není nutné čekat 60 dnů. 
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Pozměňovací návrh 316
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud některý členský stát vznesl 
námitku podle odstavce 1 nebo pokud se 
Komise domnívá, že toto odmítnutí může 
být v rozporu s právními předpisy Unie, 
zahájí Komise neprodleně konzultaci 
s příslušným hospodářským subjektem 
(příslušnými hospodářskými subjekty) a 
vyhodnotí toto odmítnutí s přihlédnutím ke 
všem dostupným vědeckým nebo 
technickým důkazům.

3. Pokud některý členský stát vznesl 
námitku podle odstavce 1 nebo pokud se 
Komise domnívá, že toto odmítnutí může 
být v rozporu s právními předpisy Unie, 
zahájí Komise neprodleně konzultaci 
s oznamujícím členským státem 
a s příslušným hospodářským subjektem 
(příslušnými hospodářskými subjekty) a 
nejpozději do 60 dnů vyhodnotí 
vnitrostátní opatření s přihlédnutím ke 
všem dostupným vědeckým nebo 
technickým důkazům.

Or. es

Odůvodnění

Aby nedocházelo k poškozování hospodářských subjektů, navrhuje se zavedení dvou lhůt: 
nejprve kratší lhůty v trvání 15 dnů, v níž mohou být vzneseny námitky, a poté zachování další 
lhůty 60 dnů, v níž Komise rozhodne. Podstatné je, aby byla zahájena konzultace s členským 
státem, který podal oznámení, neboť tento členský stát má k dispozici veškeré doklady, na 
nichž se dané opatření zakládá.

Pozměňovací návrh 317
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud Komise nebo členský stát 
vznesou ve lhůtě 15 dnů námitku podle 
bodu 1, Komise tuto skutečnost oznámí 
všem členským státům prostřednictvím 
kontaktních míst systému RAPEX.

Or. es
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Odůvodnění

Má zásadní význam, aby se orgány dozoru nad trhem dozvěděly, zda opatření oznámené 
prostřednictvím systému RAPEX, které bylo přijato v souvislosti s výrobkem, u něhož se 
předpokládá možnost rizika, bylo nějakým způsobem zpochybněno. 

Pozměňovací návrh 318
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
riziko, v souladu s tímto nařízením.

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
závažné riziko pro zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů, v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
riziko, v souladu s tímto nařízením.

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
závažné riziko, v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
riziko, v souladu s tímto nařízením.

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
závažné riziko, v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění účinnosti systému RAPEX by se měla jeho oblast působnosti omezit na výrobky, 
které představují závažné riziko, zatímco zbytek je třeba řešit prostřednictvím ICSMS. Členské 
státy by díky tomu mohly reagovat účinnějším způsobem na oznámení, neboť by mohly 
rozlišovat mezi nebezpečnými výrobky a výrobky, které jsou pouze nevyhovující nebo 
představují omezené riziko, a proto nevyžadují naléhavá opatření k zajištění bezpečnosti 
spotřebitelů. Stávající ustanovení by mohla přetížit RAPEX a ohrozit jeho účinnost.

Pozměňovací návrh 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
riziko, v souladu s tímto nařízením.

1. Komise provozuje systém pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX). Členské státy 
používají systém RAPEX k výměně 
informací o výrobcích, které představují 
značné riziko, v souladu s tímto nařízením.

Or. de

Odůvodnění

Systém RAPEX by měl být využit pouze tehdy, pokud se s ohledem na daný výrobek očekává 
vážné riziko. V ostatních případech by měl být i nadále využíván informační a komunikační 
systém pro dozor nad trhem s cílem umožnit zastavení „záplavy údajů“. Kvůli nadměrnému 
počtu hlášení pomocí systému RAPEX může navíc vzniknout falešný dojem, že se v Evropě 
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vyrábí velký počet závadných výrobků. To může poškodit obraz evropských firem.

Pozměňovací návrh 322
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přístup do systému RAPEX je otevřen 
kandidátským zemím, třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím v rámci dohod 
mezi Unií a těmito zeměmi nebo 
organizacemi a v souladu s těmito 
dohodami. Veškeré takové dohody musí 
být založeny na vzájemnosti a musí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti 
odpovídající ustanovením použitelným v 
Unii.

4. Přístup do systému RAPEX je otevřen 
kandidátským zemím, třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím v rámci dohod 
mezi Unií a těmito zeměmi nebo 
organizacemi a v souladu s těmito 
dohodami. Veškeré takové dohody musí 
být založeny na vzájemnosti a musí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti a o 
ochraně osobních údajů odpovídající 
ustanovením použitelným v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 323
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přístup do systému RAPEX je otevřen 
kandidátským zemím, třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím v rámci dohod 
mezi Unií a těmito zeměmi nebo 
organizacemi a v souladu s těmito 
dohodami. Veškeré takové dohody musí 
být založeny na vzájemnosti a musí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti 
odpovídající ustanovením použitelným v 
Unii.

4. Přístup do systému RAPEX je otevřen 
kandidátským zemím, třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím v rámci dohod 
mezi Unií a těmito zeměmi nebo 
organizacemi a v souladu s těmito 
dohodami. Veškeré takové dohody musí 
být založeny na vzájemnosti a musí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti 
odpovídající ustanovením použitelným 
v Unii, jakož i zvláštní ustanovení o 
ochraně osobních údajů, jak vyžaduje 
článek 25 směrnice 95/46/ES a článek 9 
nařízení (ES) č. 45/2001.
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Or. en

Odůvodnění

Kromě obecných ustanovení o důvěrnosti je nutné dodržet také zvláštní ustanovení o ochraně 
osobních údajů.

Pozměňovací návrh 324
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zveřejňuje týdenní přehled 
výrobků představujících závažné riziko, 
které ohlásily vnitrostátní orgány. 
Týdenní přehled zahrnuje opatření přijatá 
vnitrostátními orgány, jakož i opatření 
přijatá dobrovolně hospodářskými 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Heide Rühle

Návrh nařízení
Článek 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení výrobku, který představuje 
riziko, prostřednictvím systému RAPEX

Oznámení výrobku, který představuje 
závažné riziko, prostřednictvím systému 
RAPEX

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Článek 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení výrobku, který představuje 
riziko, prostřednictvím systému RAPEX

Oznámení výrobku, který představuje 
závažné riziko, prostřednictvím systému 
RAPEX

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení výrobku, který představuje 
riziko, prostřednictvím systému RAPEX

Oznámení výrobku, který představuje 
závažné riziko, prostřednictvím systému 
RAPEX

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění účinnosti systému RAPEX by se měla jeho oblast působnosti omezit na výrobky, 
které představují závažné riziko, zatímco zbytek je třeba řešit prostřednictvím ICSMS. Členské 
státy by díky tomu mohly reagovat účinnějším způsobem na oznámení, neboť by mohly 
rozlišovat mezi nebezpečnými výrobky a výrobky, které jsou pouze nevyhovující nebo 
představují omezené riziko, a proto nevyžadují naléhavá opatření k zajištění bezpečnosti 
spotřebitelů. Stávající ustanovení by mohla přetížit RAPEX a ohrozit jeho účinnost.

Pozměňovací návrh 328
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakémkoli nápravném opatření přijatém 
hospodářskými subjekty podle čl. 9 odst. 3;

a) jakémkoli nápravném opatření přijatém 
hospodářskými subjekty; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 329
Norica Nicolai

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakémkoli nápravném opatření přijatém 
hospodářskými subjekty podle čl. 9 odst. 3;

a) jakémkoli nápravném opatření přijatém 
hospodářskými subjekty podle čl. 9 odst. 4 
písm. c) a d);

Or. en

Odůvodnění

Omezení používání systému RAPEX pouze na oznámení případů výrobků představujících 
závažné riziko.

Pozměňovací návrh 330
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatřeních přijatých v případě 
neodstraněného neformálního souladu, 
který by mohl představovat závažné riziko 
(čl. 9 odst. 2);

Or. es

Odůvodnění

Cílem systému RAPEX je prevence rizik, a proto do něj musí být zahrnuta také opatření 
přijatá v souvislosti s výrobky, které by mohly představovat riziko. Domníváme se, že v tomto 
výčtu oznámení chybí opatření, která přijímají hospodářské subjekty v souvislosti 
s nebezpečnými výrobky, které již byly uvedeny na trh. Směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků ukládá povinnost oznámit takovéto výrobky prostřednictvím systému RAPEX, takže 
není žádný důvod k tomu, aby byly vyloučeny. Bude tak umožněno zveřejnění těchto výrobků 
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na internetových stránkách, které budou k dispozici spotřebitelům a všem zainteresovaným 
osobám. Současně musí být oznamována veškerá opatření přijatá v souvislosti s případy 
formálního nesouladu, které by mohly představovat závažné riziko (neexistence 
bezpečnostních pokynů, výstražných symbolů, návodu k použití atd.), pokud daný hospodářský 
subjekt neprojevil záměr tento nesoulad odstranit.

Pozměňovací návrh 331
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) opatřeních, která oznámily 
hospodářské subjekty orgánům dozoru 
nad trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 7 
a čl. 11 odst. 5 nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků.

Or. es

Pozměňovací návrh 332
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) argumentech příslušného 
hospodářského subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododst. se nepoužije, pokud má 
kontaktní místo systému RAPEX důvod 
domnívat se, že účinky rizika, které 
výrobek představuje, nepřesahují území 
daného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododst. se nepoužije, pokud má 
kontaktní místo systému RAPEX důvod 
domnívat se, že účinky rizika, které 
výrobek představuje, nepřesahují území 
daného členského státu.

První pododst. se nepoužije, pokud má 
kontaktní místo systému RAPEX důvod 
domnívat se, že účinky závažného rizika, 
které výrobek představuje, nepřesahují 
území daného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povaha a úroveň rizika, včetně shrnutí 
výsledků posouzení rizik;

a) údaje nutné k identifikaci výrobku;

Or. es

Odůvodnění

a) pokud jde o posouzení bezpečnosti a o posouzení rizika, musí být určeny právní předpisy 
použitelné na daný výrobek.
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Pozměňovací návrh 336
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povaha jakéhokoli nesouladu 
s harmonizačními právními předpisy 
Unie;

b) povaha a úroveň rizika, včetně shrnutí 
výsledků posouzení bezpečnosti 
a posouzení rizik;

Or. es

Odůvodnění

b) není jasně stanoveno, že mají být oznámeny případy nesouladu týkající se 
neharmonizovaných výrobků, na něž se rovněž vztahuje povinnost oznámení prostřednictvím 
systému RAPEX. Proto se navrhuje, aby se hovořilo v obecnějším smyslu o právních 
předpisech Unie.

Pozměňovací návrh 337
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) údaje nutné k identifikaci výrobku; c) údaje nutné k identifikaci a 
dohledatelnosti výrobku;

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) údaje nutné k identifikaci výrobku; c) povaha jakéhokoli nesouladu 
s právními předpisy Unie;
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Or. es

Pozměňovací návrh 339
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) původ a dodavatelský řetězec výrobku; d) povaha přijatého opatření nebo 
nápravného opatření a údaj o tom, zda 
bylo dobrovolné nebo povinné;

Or. es

Pozměňovací návrh 340
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) povaha přijatého opatření nebo 
nápravného opatření a údaj o tom, zda 
bylo dobrovolné, schválené nebo 
vyžádané;

f) původ a dodavatelský řetězec výrobku;

Or. es

Odůvodnění

f) opatření přijímaná v souvislosti s výrobkem představujícím riziko mohou být povinná nebo 
dobrovolná, avšak v obou případech jsou vždy schválená a vyžádaná, takže není nutné tyto 
prvky uvádět. Pokud jde o výčet informací, které mají být uvedeny ve formuláři, zdá se, že by 
měl být zaveden určitý logický řád, a proto jsou navrhovány změny. Jako první by tedy měly 
být poskytnuty údaje nutné k identifikaci výrobku, poté údaje týkající se rizika, na třetím místě 
pak údaje o nesouladu s právními předpisy Unie a následně údaje o přijatém opatření včetně 
data jeho přijetí atd.

Pozměňovací návrh 341
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) webové stránky a alternativní 
kontaktní údaje pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zda se o výrobku ví, že jde o padělek;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda se o výrobku ví, že jde o padělek

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se oznámení týká výrobku, u 
nějž bylo zjištěno, že není v souladu s 

vypouští se
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harmonizačními právními předpisy Unie, 
musí poskytované informace rovněž 
uvádět, zda k nesouladu došlo v důsledku 
některé z těchto skutečností:
a) výrobek nesplnil požadavky 
použitelných právních předpisů;
b) nedostatky v harmonizovaných 
normách, na které se odkazuje 
v uvedených právních předpisech, které 
zakládají předpoklad shody s uvedenými 
požadavky.
Pokud se opatření nebo nápravné 
opatření uvedené v odstavci 1 týká 
výrobku, který prošel posouzením shody 
ze strany oznámeného subjektu, zajistí 
orgány dozoru nad trhem, aby byl o 
přijatém nápravném opatření nebo 
přijatých opatřeních informován dotčený 
oznámený subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakmile Komise oznámení obdrží, předá 
je ostatním členským státům. Pokud 
oznámení nesplňuje požadavky stanovené 
v odstavcích 1, 2 a 3, může je Komise 
pozastavit.

4. Jakmile Komise oznámení obdrží, předá 
je neprodleně hospodářskému subjektu a
ostatním členským státům. Pokud 
oznámení nesplňuje požadavky stanovené 
v odstavcích 1, 2 a 3, může je Komise 
pozastavit.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakmile Komise oznámení obdrží, předá 
je ostatním členským státům. Pokud 
oznámení nesplňuje požadavky stanovené 
v odstavcích 1, 2 a 3, může je Komise 
pozastavit.

4. Jakmile Komise oznámení obdrží, předá 
je ostatním členským státům. Pokud 
oznámení nesplňuje správní požadavky 
stanovené v odstavcích 1, 2 a 3, může je 
Komise pozastavit.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakmile Komise oznámení obdrží, předá 
je ostatním členským státům. Pokud 
oznámení nesplňuje požadavky stanovené 
v odstavcích 1, 2 a 3, může je Komise 
pozastavit.

4. Jakmile Komise oznámení obdrží, předá 
je dotčenému hospodářskému subjektu a 
ostatním členským státům. Pokud 
oznámení nesplňuje požadavky stanovené 
v odstavcích 1, 2 a 3, může je Komise 
pozastavit.

Or. de

Odůvodnění

Dotčené hospodářské subjekty by měly být informovány přinejmenším současně se 
zveřejněním oznámení v systému RAPEX, aby samy mohly také přijmout odpovídající 
opatření.

Pozměňovací návrh 348
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy neprodleně informují 
Komisi o opatření nebo opatřeních, která 
přijaly po obdržení oznámení, a poskytnou 
veškeré doplňující informace, včetně 
výsledků veškerých provedených zkoušek 
nebo analýz nebo možných rozdílných 
názorů. Komise neprodleně předá tyto 
informace ostatním členským státům.

5. Členské státy co nejdříve informují 
Komisi o opatření nebo opatřeních, která 
přijaly po obdržení oznámení, a poskytnou 
veškeré doplňující informace, včetně 
výsledků veškerých provedených zkoušek 
nebo analýz nebo možných rozdílných 
názorů. Komise neprodleně předá tyto 
informace ostatním členským státům.

Or. es

Odůvodnění

Poté co orgány dozoru nad trhem přijmou oznámení, jsou povinny ověřit, zda se daný výrobek 
nachází na příslušném trhu, a spojit se s daným hospodářským subjektem, pokud o něm mají 
povědomí. Pokud hospodářský subjekt nesouhlasí v daném okamžiku se stažením z trhu, musí 
mu být poskytnuta lhůta v trvání několika dnů, aby se mohl vyjádřit, takže lze jen stěží 
„neprodleně“ informovat Komisi, tím méně pak poskytnout Komisi výsledky zkoušek atd. Měl 
by být kladen důraz na to, aby slovo „neprodleně“, které v tomto nařízení nabývá značného 
významu, bylo používáno ve správném smyslu. Pro poskytnutí odpovědi orgánů dozoru nad 
trhem je však na druhou stranu nutné, aby byly brány v úvahu lhůty stanovené v článcích 11 
a 18, během nichž mají členské státy a Komise reagovat na oznámená opatření, nebo lhůta 
k vyjádření, která musí být poskytnuta hospodářským subjektům podle čl. 10 odst. 3 (nejméně 
10 dnů) v návaznosti na předchozí lhůtu (přiměřenou dobu), která jim byla poskytnuta podle 
čl. 9 odst. 3.  

Pozměňovací návrh 349
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Informace týkající se výrobku 
oznámené prostřednictvím systému 
RAPEX musí být možné aktualizovat. 

Or. en



AM\1002709CS.doc 159/182 PE516.934v02-00

CS

Pozměňovací návrh 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud je to vhodné, informace o 
výrobku, který byl oznámen v systému 
RAPEX, se aktualizují.

Or. de

Odůvodnění

Aktualizace informací o oznámeném výrobku v systému RAPEX by měla být možná například 
v případech, kdy se informace staly bezpředmětnými.

Pozměňovací návrh 351
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise provozuje informační a 
komunikační systém pro dozor nad trhem 
(ICSMS) pro účely sběru a 
strukturovaného uchovávání informací o 
otázkách týkajících se dozoru nad trhem, a 
zejména těchto informací:

Komise provozuje informační a 
komunikační systém pro dozor nad trhem 
(ICSMS) pro účely sběru a 
strukturovaného uchovávání informací o 
otázkách týkajících se dozoru nad trhem. 
Členské státy shromažďují a zadávají do 
systému ICSMS zejména tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise poskytne rozhraní, jehož 
prostřednictvím lze ICSMS připojit k 
systému RAPEX pro případnou výměnu 
údajů mezi těmito systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýkoli nesoulad s harmonizačními 
právními předpisy Unie jiný než opatření 
nebo nápravné opatření oznámené 
v systému RAPEX v souladu s článkem 20;

e) jakýkoli nesoulad s právními předpisy 
Unie jiný než opatření nebo nápravné 
opatření oznámené v systému RAPEX 
v souladu s článkem 20;

Or. es

Odůvodnění

Je zapotřebí zaznamenávat kontroly u harmonizovaných i neharmonizovaných výrobků.

Pozměňovací návrh 354
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jakákoli námitka vznesená členským 
státem v souladu s čl. 11 odst. 1 nebo čl. 
18 odst. 1 a následné kroky.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zamezit zdvojování povinností. Námitky jsou řešeny na základě oznámení 
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prostřednictvím systému RAPEX v době přijímání opatření a v rámci téhož systému dochází 
také k výměně informací týkajících se oznámení. Domníváme se, že není nutné, aby toto 
opatření spadalo do systému ICSMS.

Pozměňovací návrh 355
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ICSMS musí obsahovat záznamy odkazů 
na oznámení opatření nebo nápravného 
opatření v systému RAPEX v souladu 
s článkem 20.

ICSMS musí obsahovat záznamy odkazů 
na oznámení opatření nebo nápravného 
opatření v systému RAPEX v souladu 
s článkem 20. Komise vyvine rozhraní 
mezi systémy ICSMS a RAPEX, které 
bude automaticky přenášet informace o 
závažných rizicích do systému RAPEX.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány dozoru nad trhem musí uznat 
platnost zpráv o zkouškách, které byly 
vypracovány jejich protějšky v jiných 
členských státech nebo pro ně a byly 
zaneseny do ICSMS, a musí je používat.

3. Orgány dozoru nad trhem musí 
v nejvyšší možné míře zohlednit zprávy o 
zkouškách, které byly vypracovány jejich 
protějšky v jiných členských státech nebo 
pro ně a byly zaneseny do ICSMS, a musí 
je používat.

Or. es

Odůvodnění

Tato povinnost je nepřiměřená. Může být výhodné, pokud jsou k dispozici informace 
o výrobku, které mohou být použity vůči hospodářskému subjektu. Pokud však daný 
hospodářský subjekt tuto možnost nepřijme, orgány dozoru nad trhem musí začít znovu na 
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základě vzorků trhu. Dále je třeba zohlednit také skutečnost, že výrobky z jiného trhu mohou 
pocházet z jiné zásilky či sady a nemusí zcela odpovídat. Povinnost zohledňování zpráv 
o zkouškách, které vypracovaly jiné orgány dozoru nad trhem, je ostatně již obecně zmíněna 
v čl. 9 odst. 1 posledním pododstavci, který se však netýká konkrétně zpráv zaznamenaných 
v systému ICSMS.

Pozměňovací návrh 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Celoevropská databáze úrazů

1. Evropská komise vytvoří a bude 
koordinovat celoevropskou databázi úrazů 
(IDB), která by měla zahrnovat všechny 
typy úrazů, zejména ty, které se týkají 
výrobků používaných doma a pro volný 
čas, dopravy a pracovních činností.
2. Příslušné orgány dozoru nad trhem 
zřízené členskými státy přispějí k vytvoření 
databáze a v souladu s evropskými a 
vnitrostátními právními předpisy o 
ochraně údajů poskytují do databáze 
ucelené údaje o úrazech.
3. Komise podpoří koordinaci 
shromažďování údajů z členských států a 
provoz databáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy nebo skupina členských států 
uzavřely dvoustranné nebo vícestranné 
dohody o důvěrnosti založené na 
vzájemnosti.

Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy nebo skupina členských států 
uzavřely dvoustranné nebo vícestranné 
dohody o důvěrnosti založené na 
vzájemnosti. Týká-li se výměna údajů 
osobních údajů, použije se směrnice 
95/46/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy nebo skupina členských států 
uzavřely dvoustranné nebo vícestranné 
dohody o důvěrnosti založené na 
vzájemnosti.

Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy nebo skupina členských států 
uzavřely dvoustranné nebo vícestranné 
dohody o důvěrnosti založené na 
vzájemnosti. Veškeré takové dohody musí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti 
odpovídající ustanovením použitelným 
v Unii, jakož i zvláštní ustanovení o 
ochraně osobních údajů, jak vyžaduje 
článek 25 směrnice 95/46/ES a článek 9 
nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en
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Pozměňovací návrh 360
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy nebo skupina členských států
uzavřely dvoustranné nebo vícestranné 
dohody o důvěrnosti založené na 
vzájemnosti.

Komise a členské státy si mohou vzájemně
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy uzavřely dvoustranné nebo 
vícestranné dohody o důvěrnosti založené 
na vzájemnosti.

Or. es

Odůvodnění

Informace, které obsahuje systém RAPEX, včetně důvěrných informací, pocházejí ze všech 
členských států, a proto se uvedených dohod musí účastnit všechny tyto státy. Toto opatření 
zabrání případům, kdy některý členský stát nebude mít zájem o uzavření dohod s některou 
třetí zemí a jiný členský stát tuto dohodu uzavře, přičemž zpřístupní dané třetí zemi veškeré 
informace, které první ze jmenovaných států neposkytl. Veškeré výměny informací musí 
zprostředkovat Komise.

Pozměňovací návrh 361
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány dozoru nad trhem musí po přijetí 
řádně odůvodněné žádosti od orgánu 
dozoru nad trhem v jiném členském státě 
poskytnout veškeré příslušné informace 
nebo dokumenty a provést kontroly, 
inspekce nebo šetření a podat zprávu o 
nich a o jakémkoli přijatém následném 
opatření orgánu, který žádost zaslal.

2. Orgány dozoru nad trhem musí po přijetí 
řádně odůvodněné žádosti od orgánu 
dozoru nad trhem v jiném členském státě 
poskytnout orgánu, který žádost zaslal, 
pomoc ve vhodném rozsahu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 362
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány dozoru nad trhem musí po přijetí 
řádně odůvodněné žádosti od orgánu 
dozoru nad trhem v jiném členském státě 
poskytnout veškeré příslušné informace 
nebo dokumenty a provést kontroly, 
inspekce nebo šetření a podat zprávu o 
nich a o jakémkoli přijatém následném 
opatření orgánu, který žádost zaslal.

2. Orgány dozoru nad trhem musí po přijetí 
řádně odůvodněné žádosti od orgánu 
dozoru nad trhem v jiném členském státě 
provést po vyčerpání jiných možností 
šetření, která jsou považována za 
nezbytná, a podat zprávu o nich a o 
jakémkoli přijatém následném opatření 
orgánu, který žádost zaslal.

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o nepřiměřené opatření. Vzájemná pomoc obvykle probíhá prostřednictvím systému 
RAPEX. V některých situacích však může být takováto pomoc nezbytná, a proto je 
navrhováno, aby k ní bylo přistoupeno až po vyčerpání jiných možností.

Pozměňovací návrh 363
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem mohou 
spolupracovat s příslušnými orgány třetích 
zemí za účelem výměny informací a 
technické podpory, podpory a usnadnění 
přístupu k systémům Unie pro výměnu 
informací, včetně systému RAPEX 
v souladu s čl. 19 odst. 4, a za účelem 
podpory činností spojených s posuzováním 
shody a dozorem nad trhem.

1. Orgány dozoru nad trhem mohou 
spolupracovat s příslušnými orgány třetích 
zemí za účelem výměny informací a 
technické podpory, podpory a usnadnění
přístupu k systémům Unie pro výměnu 
informací, s výjimkou systému RAPEX 
v souladu s čl. 19 odst. 4, a za účelem 
podpory činností spojených s posuzováním 
shody a dozorem nad trhem.

Or. es
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Odůvodnění

Přestože kritéria, z nichž se v tomto případě vychází, jsou totožná s kritérii, na jejichž základě 
Komise rozhoduje, zda povolí třetím zemím přístup k systému RAPEX, členské státy by mohly 
tato kritéria vykládat různými způsoby.  Vzhledem k tomu, že tato záležitost si zasluhuje 
největší odpovědnost, neboť se týká důvěrných údajů pocházejících ze všech členských zemí, 
navrhuje se, aby prostředníkem pro tato povolení byla Komise (článek 22) a aby byl vyňat 
systém RAPEX. Druhou možností je sloučení obou článků s důrazem na respektování 
důvěrných údajů obsažených v systému RAPEX, které pochází ze všech členských států.

Pozměňovací návrh 364
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dojde při výměně informací k výměně 
osobních údajů, použije se směrnice 
95/46/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 365
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. EMSF může přizvat odborníky a jiné 
třetí strany k účasti na svých zasedáních 
nebo je vyzvat k poskytnutí písemných 
příspěvků.

5. EMSF může přizvat odborníky a jiné 
třetí strany k účasti na svých zasedáních 
nebo je vyzvat k poskytnutí písemných 
příspěvků. V souvislosti s ročním 
programem pro dozor nad trhem mohou 
být konzultovány organizace zastupující 
zájmy odvětví, malé a střední podniky, 
spotřebitelé, laboratoře a subjekty 
posuzování shody na úrovni Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 366
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) organizovat společný dozor nad trhem a 
společné zkušební projekty;

c) umožnit organizaci společného dozoru
nad trhem a společných zkušebních 
projektů;

Or. es

Odůvodnění

Cílem fóra je umožnit organizaci dozoru nad trhem, programů odborné přípravy 
a informačních kampaní.

Pozměňovací návrh 367
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizovat programy odborné přípravy 
a výměny vnitrostátních úředníků;

e) umožnit organizaci programů odborné 
přípravy a výměn vnitrostátních úředníků;

Or. es

Odůvodnění

Cílem fóra je umožnit organizaci dozoru nad trhem, programů odborné přípravy 
a informačních kampaní.

Pozměňovací návrh 368
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) organizovat informační kampaně a 
společné programy návštěv;

g) organizovat informační kampaně a 
společné programy návštěv včetně kontrol 
na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) organizovat informační kampaně a 
společné programy návštěv;

g) umožnit organizaci informačních 
kampaní a společných programů návštěv;

Or. es

Odůvodnění

Cílem fóra je umožnit organizaci dozoru nad trhem, programů odborné přípravy 
a informačních kampaní.

Pozměňovací návrh 370
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) přispívat k tvorbě pokynů pro zajištění 
účinného a jednotného provádění tohoto 
nařízení, při řádném zohlednění zájmů 
podniků, zejména malých a středních 
podniků, a jiných zúčastněných stran;

j) přispívat k tvorbě pokynů pro zajištění 
účinného a jednotného provádění tohoto 
nařízení, při řádném zohlednění zájmů 
spotřebitelů a jiných zúčastněných stran;

Or. de
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Pozměňovací návrh 371
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) přispívat k tvorbě pokynů pro zajištění 
účinného a jednotného provádění tohoto 
nařízení, při řádném zohlednění zájmů 
podniků, zejména malých a středních 
podniků, a jiných zúčastněných stran;

j) přispívat k tvorbě pokynů pro zajištění 
účinného a jednotného provádění tohoto 
nařízení, při řádném zohlednění zájmů 
podniků, zejména malých a středních 
podniků, ochrany spotřebitelů a jiných 
zúčastněných stran;

Or. es

Odůvodnění

Zájmy podniků nesmí mít dopad na účinné a jednotné provádění tohoto nařízení, a pokud 
tomu tak přece jen bude, musí to být vyváženo řádným zohledněním ochrany spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 372
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) poskytovat Komisi poradenství a 
pomáhat jí na její žádost při posuzování 
jakýchkoli otázek týkajících se provádění 
tohoto nařízení;

k) poskytovat Komisi, členským státům a 
Evropskému parlamentu poradenství a 
pomáhat jim na jejich žádost při 
posuzování jakýchkoli otázek týkajících se 
provádění tohoto nařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. l a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) přispívat k vytvoření evropské sítě 
laboratoří v oblasti bezpečnosti výrobků

Or. es

Odůvodnění

Je navrhováno, aby fórum přispívalo k vytvoření evropské sítě laboratoří (viz článek 28).

Pozměňovací návrh 374
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) organizovat zvláštní a pravidelné 
kampaně v oblasti dozoru nad trhem 
týkající se výrobků, které jsou šířeny na 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lc) zajišťovat odpovídající zapojení 
celních orgánů a spolupráci s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – písm. l d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ld) přispívat k zefektivnění správních 
postupů a postupů donucování, pokud jde 
o dozor nad trhem v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Ashley Fox

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Referenční laboratoře Evropské unie
1. V případě konkrétních výrobků nebo 
kategorie nebo skupiny výrobků nebo v 
případě konkrétního rizika týkajícího se 
některé kategorie nebo skupiny výrobků 
může Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů jmenovat referenční laboratoře Unie, 
které splňují kritéria stanovená v odstavci 
2.
2. Každá referenční laboratoř Unie musí 
splňovat tato kritéria:
a) mít patřičně kvalifikované 
zaměstnance, kteří absolvovali 
odpovídající odbornou přípravu 
v analytických technikách používaných 
v oblastech jejich působnosti a mají 
odpovídající znalosti norem a postupů;
b) vlastnit vybavení a referenční materiály 
nezbytné k provádění úkolů, které jsou jim 
přiděleny;
c) jednat ve veřejném zájmu, nestranně a 
nezávisle;
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d) zajistit, aby zaměstnanci respektovali 
skutečnost, že některé předměty, výsledky 
nebo sdělení mají důvěrný charakter.
3. V oblasti svého jmenování mají 
referenční laboratoře Unie případně tyto 
úkoly:
a) provádět zkoušky výrobků v souvislosti 
s dozorem nad trhem a odpovídajícími 
šetřeními;
b) přispívat k řešení sporů mezi orgány 
členských států, hospodářskými subjekty a 
subjekty posuzování shody;
c) poskytovat Komisi a členským státům 
nezávislé technické nebo vědecké 
poradenství;
d) vyvíjet nové techniky a metody analýzy;
e) šířit informace a poskytovat odbornou 
přípravu.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje jasné opodstatnění pro referenční laboratoře jmenované Unií. Tyto funkce již v 
několika členských státech existují a mohou je využívat kolegové, kteří k nim nemají přístup ve 
svém vlastním členském státě. Navrhované úkoly „přispívat k řešení sporů“ a „poskytování 
nezávislého technického nebo vědeckého poradenství“ lze snadno splnit jmenováním 
existujícího orgánu ve třetím členském státě.

Pozměňovací návrh 378
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se
Referenční laboratoře Evropské unie
1. V případě konkrétních výrobků nebo 
kategorie nebo skupiny výrobků nebo v 
případě konkrétního rizika týkajícího se 
některé kategorie nebo skupiny výrobků 
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může Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů jmenovat referenční laboratoře Unie, 
které splňují kritéria stanovená v odstavci 
2.
2. Každá referenční laboratoř Unie musí 
splňovat tato kritéria:
a) mít patřičně kvalifikované 
zaměstnance, kteří absolvovali 
odpovídající odbornou přípravu 
v analytických technikách používaných 
v oblastech jejich působnosti a mají 
odpovídající znalosti norem a postupů;

b) vlastnit vybavení a referenční materiály 
nezbytné k provádění úkolů, které jsou jim 
přiděleny;
c) jednat ve veřejném zájmu, nestranně a 
nezávisle;
d) zajistit, aby zaměstnanci respektovali 
skutečnost, že některé předměty, výsledky 
nebo sdělení mají důvěrný charakter.
3. V oblasti svého jmenování mají 
referenční laboratoře Unie případně tyto 
úkoly:
a) provádět zkoušky výrobků v souvislosti 
s dozorem nad trhem a odpovídajícími 
šetřeními;
b) přispívat k řešení sporů mezi orgány 
členských států, hospodářskými subjekty a 
subjekty posuzování shody;
c) poskytovat Komisi a členským státům 
nezávislé technické nebo vědecké 
poradenství;
d) vyvíjet nové techniky a metody analýzy;
e) šířit informace a poskytovat odbornou 
přípravu.

Or. es

Odůvodnění

Není nutné, aby byly jmenovány referenční laboratoře. Vznikly by tak problémy týkající se 
nezávislosti, financování a nestrannosti. Pro každou směrnici již existují oznámené subjekty, 
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jimiž jsou laboratoře zaměřené na jednotlivé kategorie výrobků, které se pravidelně scházejí 
za účelem zavedení jednotných kritérií platných pro celou EU. Právě tato kritéria mají být 
uplatňována při řešení sporů. Zavedením nových laboratoří by se úkoly, které náleží těmto 
subjektům, znásobily. Pokud jde o financování, platí, že analýzy, které jsou pro tyto 
laboratoře nákladné, budou nákladné i pro nově zavedené referenční laboratoře. Otázkou je, 
kdo bude tyto náklady hradit. Co se týče neharmonizovaných výrobků, u nichž jsou teprve 
hledána společná kritéria, považujeme za vhodnější, aby existovalo několik laboratoří. V nově 
vloženém ustanovení čl. 27 písm. m) navrhujeme vytvoření základů pro vznik evropské sítě 
laboratoří, jejímž cílem bude umožnit spolupráci a koordinaci analytických zdrojů členských 
států v oblasti bezpečnosti výrobků, o nichž budou informovány všechny orgány dozoru nad 
trhem. Prostřednictvím této sítě budou objednávány různé analytické zdroje z nabídky 
jednotlivých laboratoří EU, budou oznamovány druhy zkoušek, které tyto laboratoře 
provádějí u různých výrobků, a bude zaručena náležitá analytická kapacita na úrovni EU. 
Všechna tato opatření přispějí ke zlepšení jakosti a bezpečnosti výrobků.

Pozměňovací návrh 379
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každá referenční laboratoř Unie musí 
splňovat tato kritéria:

2. Každá referenční laboratoř Unie musí 
být nezávislá a musí splňovat tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – bod -a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) je akreditována a kontrolována 
Komisí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 381
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nezávislost referenčních laboratoří 
Unie na obchodních zájmech a střetech 
zájmů musí být zajištěna prostřednictvím 
postupů uvedených v kapitole II nařízení 
č. 765/2008, pokud jde o vnitrostátní 
akreditační orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.
V případě, že k porušení došlo úmyslně, 
zahrnují tyto sankce mimo jiné správní 
sankce pro příslušný hospodářský subjekt 
až do 10 % jeho celkového ročního obratu 
v předchozím hospodářském roce;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upravuje pozměňovací návrh zpravodaje č. 62 a upřesňuje, že v případě 
úmyslného porušení nařízení by měly následovat tvrdé sankce. Celkový limit je podobný limitu 
platnému v antimonopolních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh 383
Pablo Arias Echeverría
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a 
mohou zahrnovat trestní sankce za 
závažná porušení.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento návrh je shodný se zněním nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků, neboť se má za 
to, že uvedená opatření spadají do pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 384
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a 
mohou zahrnovat trestní sankce za 
závažná porušení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný text Komise je v rozporu s předchozím odstavcem, protože (jak je uvedeno v 
předchozím odstavci) je zjevné, že vhodné sankce stanovují členské státy.
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Pozměňovací návrh 385
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a 
mohou zahrnovat trestní sankce za 
závažná porušení.

Orgány by při stanovení sankce měly brát 
v úvahu příjmy dosažené v rámci 
vnitřního trhu v souvislosti s 
nevyhovujícím výrobkem, hospodářské 
škody způsobené jiným subjektům 
prodávajícím podobné nebo srovnatelné 
výrobky v Unii, závažnost nesouladu, 
opakování nesouladu, úmysl 
hospodářského subjektu při uvádění 
výrobku na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a 
mohou zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

Úroveň sankcí uvedených v prvním 
pododstavci musí být stanovena jako 
poměrná část hodnoty prodejů 
příslušných výrobků v posledním roce, 
kdy k porušování nařízení docházelo v 
průběhu celého roku, v závislosti na jeho 
závažnosti, trvání a úmyslném charakteru.
Sankce mohou být zvýšeny, pokud se 
příslušný hospodářský subjekt již dříve 
dopustil podobného porušení, a mohou 
zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení. Sankce by v každém případě 
neměly přesáhnout 10 % celkového 
obratu společnosti v předchozím 



PE516.934v02-00 178/182 AM\1002709CS.doc

CS

rozpočtovém roce.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění je založeno na podmínkách, které platí v případě pokut za porušení 
pravidel hospodářské soutěže EU. I když musí mít pokuty odrazující účinek, je vhodné stanovit 
strop na 10 % z celkového obratu dosaženého v předchozím rozpočtovém roce, aby se 
zabránilo tomu, že společnosti budou nuceny ukončit obchodní činnost.

Pozměňovací návrh 387
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a 
mohou zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat závažnost porušení a 
výši dosaženého neoprávněného příjmu.
Sankce mohou být zvýšeny, pokud se 
příslušný hospodářský subjekt již dříve 
dopustil podobného porušení, a mohou 
zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a 

Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat závažnost porušení,
velikost podniku a zejména situaci malých 
a středních podniků, jakož i jejich úlohu v 
dodavatelském řetězci, a to zejména s 
ohledem na činnosti, kterým se 
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mohou zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

hospodářský subjekt skutečně věnuje 
v rámci svého výrobního procesu, a na 
jeho schopnost ovlivnit bezpečnost 
výrobku. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se hospodářský subjekt odpovědný 
za první uvedení na trh již dříve dopustil 
podobného porušení, a mohou zahrnovat 
trestní sankce za závažná porušení.

Or. it

Pozměňovací návrh 389
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Článek 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a jiných veřejných zájmů, 
s přihlédnutím k dopadu nařízení na 
podniky, zejména na malé a střední 
podniky.

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a jiných veřejných zájmů, 
s přihlédnutím k dopadu nařízení na 
podniky, zejména na malé a střední 
podniky. Jako doplnění ke kontrolám 
prováděným orgány dozoru nad trhem by 
měly být stanoveny také kontroly od 
nezávislých třetích stran, jakož i zejména 
odebírání vzorků reprezentativního počtu 
výrobků, které provedou třetí kontrolní 
subjekty;
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Pozměňovací návrh 390
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Článek 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a jiných veřejných zájmů, 
s přihlédnutím k dopadu nařízení na 
podniky, zejména na malé a střední 
podniky.

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a jiných veřejných zájmů, 
s přihlédnutím k dopadu nařízení na 
podniky, zejména na malé a střední 
podniky. Tato zpráva se bude navíc 
zabývat novými a inovativními tržně 
orientovanými řešeními, která by mohla 
účinně doplnit opatření dozoru nad trhem 
prováděná orgány dozoru nad trhem, a 
bude mimo jiné obsahovat zkoumání 
potenciálu povinných systémů auditu 
třetích stran spolu s povinným sběrem a 
výběrem vzorků testovaných výrobků 
třetími stranami.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je stanovit povinné systémy auditu třetích stran spolu s povinným sběrem a 
výběrem vzorků příslušných výrobků třetími stranami. Rozhodujícím faktorem pro účinnost je 
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zajistit, aby byl audit třetí strany založen na reprezentativních vzorcích výrobků.

Pozměňovací návrh 391
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Článek 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a jiných veřejných zájmů, 
s přihlédnutím k dopadu nařízení na 
podniky, zejména na malé a střední 
podniky.

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, 
energetické účinnosti, veřejné bezpečnosti 
a jiných veřejných zájmů, s přihlédnutím 
k dopadu nařízení na podniky, zejména na 
malé a střední podniky. Tato zpráva se 
bude navíc zabývat novými a inovativními 
tržně orientovanými řešeními, která by 
mohla účinně doplnit opatření dozoru nad 
trhem prováděná orgány dozoru nad 
trhem, a bude mimo jiné obsahovat 
zkoumání potenciálu povinných systémů 
auditu třetích stran spolu s povinným 
sběrem a výběrem vzorků testovaných 
výrobků ze strany třetích stran.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je stanovit povinné systémy auditu třetích stran spolu s povinným sběrem a 
výběrem vzorků příslušných výrobků třetími stranami. Rozhodujícím faktorem pro účinnost je 
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zajistit, aby byl audit třetí strany založen na reprezentativních vzorcích výrobků.

Pozměňovací návrh 392
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – písm. q 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) články 39, 40, 42 až 45 směrnice 
2009/48/ES;

q) články 40, 42 až 45 směrnice 
2009/48/ES;

Or. en


