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Pozměňovací návrh 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na služby. Nicméně za účelem dosažení 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by se mělo vztahovat na výrobky, které 
jsou dodávány nebo poskytovány 
spotřebitelům v rámci poskytování služeb, 
včetně výrobků, se kterými přicházejí 
spotřebitelé do přímého styku během 
poskytování služeb. Avšak například stroj, 
na němž se spotřebitel přepravuje nebo s 
nímž cestuje a který je provozován 
poskytovatelem služby, by měl být z oblasti 
působnosti tohoto nařízení vyloučen, 
neboť jeho bezpečnost musí řešit pravidla 
týkající se bezpečnosti poskytované služby.

(6) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na služby. Nicméně za účelem dosažení 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by se mělo vztahovat na výrobky, které 
jsou dodávány nebo poskytovány 
spotřebitelům v rámci poskytování služeb, 
včetně výrobků, se kterými přicházejí 
spotřebitelé do přímého styku během 
poskytování služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh 77
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Navzdory rozvoji odvětvových 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se týkají bezpečnostních hledisek 
specifických výrobků nebo kategorií 
výrobků, je prakticky nemožné přijmout 
právní předpisy Unie pro všechny 
spotřební výrobky, které existují nebo by 
mohly být vyvinuty. Je proto nutné zavést 
legislativní rámec horizontální povahy, aby 
se vyplnily mezery a zajistila ochrana 

(7) Navzdory rozvoji odvětvových 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se týkají bezpečnostních hledisek 
specifických výrobků nebo kategorií 
výrobků, je prakticky nemožné přijmout 
právní předpisy Unie pro všechny 
spotřební výrobky, které existují nebo by 
mohly být vyvinuty. Je proto nutné zavést 
legislativní rámec horizontální povahy, aby 
se vyplnily mezery, zejména s ohledem na 
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spotřebitele, která není zajištěna jinak, 
zejména s ohledem na dosažení vysoké 
úrovně ochrany bezpečnosti a zdraví 
spotřebitelů, jak vyžaduje články 114 a 169 
SFEU.

dosažení vysoké úrovně ochrany 
bezpečnosti a zdraví spotřebitelů, jak 
vyžaduje články 114 a 169 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud jde o výrobky, na něž se 
vztahuje toto nařízení, měly by oblasti 
působnosti různých částí být jasně 
vymezeny vůči odvětvovým 
harmonizačním právním předpisům Unie. 
Zatímco požadavek na obecnou 
bezpečnost výrobků a související 
ustanovení by měly být použitelné na 
veškeré spotřební výrobky, povinnosti 
hospodářských subjektů by se neměly 
uplatňovat v případech, kdy harmonizační 
právní předpisy Unie, jako jsou např. 
právní předpisy Unie týkající se kosmetiky, 
hraček, elektrických spotřebičů nebo 
stavebních výrobků, obsahují rovnocenné 
povinnosti.

(8) Pokud jde o výrobky, na něž se 
vztahuje toto nařízení, měly by oblasti jeho 
působnosti být jasně vymezeny vůči 
odvětvovým harmonizačním právním 
předpisům Unie. Toto nařízení by tedy 
nemělo být použitelné na výrobky, na něž 
se vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie, jako jsou např. právní předpisy Unie 
týkající se kosmetiky, hraček, elektrických 
spotřebičů nebo stavebních výrobků. 

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 2, 5 a 6 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo být použitelné na harmonizované zboží, aby nedocházelo 
k překrývání a nadbytečnosti, neboť hlavní prvky kapitoly I jsou již pokryty harmonizačními 
právními předpisy. Jasné rozdělení právních předpisů použitelných pro harmonizované a 
neharmonizované spotřební zboží by hospodářským subjektům usnadnilo dodržování pravidel 
pro výrobky a orgánům dozoru nad trhem jejich prosazování.
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Pozměňovací návrh 79
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
neměla být omezena na určitý způsob 
prodeje spotřebitelských výrobků, a měla 
by tudíž zahrnovat i prodej na dálku.

(10) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
neměla být omezena na určitý způsob 
prodeje spotřebitelských výrobků, a měla 
by tudíž zahrnovat i prodej na dálku, jako 
je elektronický prodej, prodej online a 
prodejní platformy.

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by mělo být ujasněno, že toto nařízení se vztahuje rovněž na prodej online. 
Ačkoli bod odůvodnění 10 stanoví, že toto nařízení není omezeno na určitý způsob prodeje, 
konkrétní případ elektronického prodeje byl společně s prodejem na dálku zmíněn v bodě 
odůvodnění 7 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, avšak ve stávajícím návrhu byl 
vynechán. 

Pozměňovací návrh 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Co se týče prodeje online, více 
pozornosti je třeba věnovat obtížím, 
s nimiž se orgány dozoru nad trhem 
setkávají při přijímání opatření proti 
nebezpečným výrobkům prodávaným přes 
internet. To je důležité především proto, že 
roste počet výrobků ze třetích zemí 
prodávaných přes internet, které 
nevyhovují evropským normám, což 
ohrožuje zdraví a bezpečnost spotřebitelů. 
Aby se tyto problémy vyřešily, je třeba 
vytvořit vhodné formy a metody dozoru 
nad dováženým zbožím. Je třeba vytvořit 
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zvláštní metody pro celní orgány, přičemž 
prioritou by měla být lepší spolupráce 
mezi nimi a donucovacími orgány. 
V souvislosti s výrobky prodávanými přes 
internet je třeba zvýšit a standardizovat 
celní kontroly a dozor nad trhem.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Ashley Fox

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se mělo rovněž 
vztahovat na výrobky, které, ačkoliv nejsou 
potravinami, se potravinám podobají a 
které by mohly být zaměněny za potraviny, 
takže spotřebitelé, zejména děti, je mohou
vložit do úst, vsát je nebo je polknout, což 
by mohlo způsobit například udušení, 
otravu, perforaci nebo zablokování 
trávicího ústrojí. Na tyto výrobky, které se 
podobají potravinám, se dosud vztahovala 
směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. 
června 1987 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se výrobků, 
jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná 
a které proto ohrožují zdraví nebo 
bezpečnost spotřebitelů, jež by měla být 
zrušena.

(12) Toto nařízení by se mělo rovněž 
vztahovat na výrobky, které, ačkoliv nejsou 
potravinami, se potravinám podobají a 
které by lidé, zejména malé děti, mohli 
zaměnit za potraviny a následně vložit do 
úst, vsát je nebo je polknout, a způsobit si 
tak smrt či zranění. Na tyto výrobky, které 
se podobají potravinám, se dosud 
vztahovala směrnice Rady 87/357/EHS ze 
dne 25. června 1987 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
výrobků, jejichž skutečná povaha není 
rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví 
nebo bezpečnost spotřebitelů, jež by měla 
být zrušena.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Heide Rühle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Není pravděpodobné, že by 
spotřebitelé využili výrobky, které jsou za 
rozumně předvídatelných podmínek 
určené k výlučnému použití profesionálů 
a jako takové výslovně označeny a 
prezentovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Toto nařízení by mělo respektovat 
zákaz prodeje kosmetických přísad a 
výrobků, zejména s ohledem na zkoušky 
prováděné na zvířatech.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti a 
prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím k 
jejich zranitelnosti (zejména děti a starší a 
zdravotně postižené osoby).

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti a 
prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky za 
rozumně předvídatelných podmínek 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím k 
jejich zranitelnosti (zejména děti a starší a 
zdravotně postižené osoby). Při 
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posuzování rizik pro zranitelné 
spotřebitele je třeba náležitě zohlednit 
zamýšlené způsoby použití popsané jako 
takové výrobcem v bezpečnostních 
pokynech pro daný výrobek a 
odpovědnosti a povinnosti rodinných 
členů, poskytovatelů služeb nebo 
zaměstnavatelů provádět kontrolu nebo 
absolvovat odbornou přípravu. 

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 1 písm. d) předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Pojem „ zranitelní spotřebitelé“ zahrnuje široké spektrum situací, které se vymykají běžným 
podmínkám odpovědnosti. Riziko pro zranitelné spotřebitele je proto třeba posuzovat 
s ohledem na pravděpodobnost, s jakou uvedený výrobek za rozumně předvídatelných 
podmínek využijí.

Pozměňovací návrh 85
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti a 
prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím k 
jejich zranitelnosti (zejména děti a starší a
zdravotně postižené osoby).

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti, složení
a prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím k 
jejich zranitelnosti (zejména děti a starší a 
zdravotně postižené osoby).

Or. it

Odůvodnění

Složení výrobku je klíčovým prvkem k posouzení jeho bezpečnosti. 
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Pozměňovací návrh 86
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti a 
prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím k 
jejich zranitelnosti (zejména děti a starší a 
zdravotně postižené osoby).

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti, 
autentičnost a prezentaci, jakož i na 
kategorie spotřebitelů, které budou 
výrobky pravděpodobně využívat, s 
přihlédnutím k jejich zranitelnosti 
(zejména děti a starší a zdravotně postižené 
osoby).

Or. fr

Odůvodnění

Autentičnost představuje pro spotřebitele záruku bezpečnosti, neboť pomáhá zaručit původ a 
shodu výrobku, a měla by být proto nedílnou součástí kritérií pro posuzování bezpečnosti 
výrobků.  

Pozměňovací návrh 87
Heide Rühle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Mělo by se předpokládat, že 
výrobky, na něž se vztahují harmonizační 
právní předpisy Unie, které nestanoví 
podstatné požadavky, ale na základě 
kterých nebo v souladu s kterými by měla 
být zohledněna zdravotní a bezpečnostní 
hlediska týkající se používání těchto 
výrobků, vyhovují obecnému požadavku 
na bezpečnost za předpokladu, že jsou s 
dotyčnými právními předpisy v souladu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Toto nařízení by mělo zohlednit 
výrobky „lákavé pro děti“, jejichž vzhled 
jednoznačně připomíná hračku, a ačkoli 
se o hračku nejedná, je pravděpodobné, že 
budou pro děti obzvláště lákavé. 

Or. en

Odůvodnění

Výrobek může být „lákavý pro děti“ už proto, že děti se často zajímají o předměty, které 
používají dospělí. S ohledem na tuto skutečnost je obtížné posoudit, zda je daný výrobek 
„lákavý pro děti“. Výrobce by proto měl zvážit zvláštní bezpečnostní opatření či varování 
pouze v případě, že výrobek jednoznačně připomíná hračku. 

Pozměňovací návrh 89
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Bezpečnost výrobků zahrnuje i 
ochranu osobních údajů a souvisejících 
hledisek (např. ochranu soukromí již od 
návrhu).

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Výrobky specificky určené pro děti 
by měly být posuzovány s ohledem na 
jejich míru rizika, přičemž je třeba 
přijmout příslušná opatření ke zmírnění 
tohoto rizika; 

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se předešlo překrývání 
bezpečnostních požadavků a rozporům s 
jinými právními předpisy Unie, měl by se
výrobek, který je v souladu s odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie 
zaměřenými na ochranu zdraví a 
bezpečnost osob, považovat za bezpečný 
podle tohoto nařízení.

(14) Aby se předešlo překrývání 
bezpečnostních požadavků a rozporům s 
jinými právními předpisy Unie, měl by být
výrobek, na který se vztahují odvětvové 
harmonizační právní předpisy Unie 
zaměřené na ochranu zdraví a bezpečnost 
osob, vyjmut z oblasti působnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 5 a 6 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo být použitelné na harmonizované zboží, aby nedocházelo 
k překrývání a nadbytečnosti, neboť hlavní prvky kapitoly I jsou již pokryty harmonizačními 
právními předpisy. Jasné rozdělení právních předpisů použitelných pro harmonizované a 
neharmonizované spotřební zboží by hospodářským subjektům usnadnilo dodržování pravidel 
pro výrobky a orgánům dozoru nad trhem jejich prosazování.

Pozměňovací návrh 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Distributor by se měl ujistit, že 
výrobce a dovozce splnili své povinnosti, 
to znamená ověřit, zda je na výrobku nebo 
jeho obalu uvedeno jméno, jméno modelu, 
jméno značky nebo adresa, na které 
mohou být výrobce a dovozce 
kontaktováni, a zda je k výrobku 
připojeno číslo výrobní šarže, sériové číslo 
či jiný prvek umožňující jeho identifikaci. 
Distributor by neměl kontrolovat každý 
výrobek zvlášť kromě případů, kdy se 
domnívá, že výrobce nebo dovozce 
nesplnili dané požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Distributor by se měl ujistit, že 
výrobce a dovozce splnili své povinnosti, 
to znamená ověřit, zda je na výrobku nebo 
jeho obalu uvedeno jméno, jméno modelu, 
jméno značky nebo adresa, na které 
mohou být výrobce a dovozce 
kontaktováni, a zda je k výrobku 
připojeno číslo výrobní šarže, sériové číslo 
či jiný prvek umožňující jeho identifikaci. 
Distributor by neměl kontrolovat každý 
výrobek zvlášť kromě případů, kdy se 
domnívá, že výrobce nebo dovozce 
nesplnili dané požadavky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Distributor by se měl ujistit, že 
výrobce a dovozce splnili své povinnosti, 
to znamená ověřit, zda je na výrobku nebo 
jeho obalu uvedeno jméno, jméno modelu, 
jméno značky nebo adresa, na které 
mohou být výrobce a dovozce 
kontaktováni, a zda je k výrobku 
připojeno číslo výrobní šarže, sériové číslo 
či jiný prvek umožňující jeho identifikaci.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se jasně uvést, že distributor nemůže ověřovat pravdivost těchto informací, ale pouze 
jejich přítomnost.

Pozměňovací návrh 95
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Distributor by se měl ujistit, že 
výrobce a dovozce splnili své povinnosti, 
to znamená ověřit – pokud to není 
objektivně nemožné nebo pokud to 
neobnáší nepřiměřené náklady – , zda je 
na výrobku nebo jeho obalu uvedeno 
jméno, jméno značky nebo adresa, na 
které mohou být výrobce a dovozce 
kontaktováni, a zda je k výrobku 
připojeno číslo výrobní šarže, sériové číslo 
či jiný prvek pro účely identifikace. 
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Distributor by neměl kontrolovat každý 
výrobek zvlášť kromě případů, kdy se 
domnívá, že výrobce nebo dovozce 
nesplnili dané požadavky.

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Distributor by se měl ujistit, že 
výrobce a dovozce splnili své povinnosti, 
to znamená ověřit – pokud to není 
objektivně nemožné nebo pokud to 
neobnáší nepřiměřené náklady – , zda je 
na výrobku nebo jeho obalu uvedeno 
jméno, jméno značky nebo adresa, na 
které mohou být výrobce a dovozce 
kontaktováni, a zda je k výrobku 
připojeno číslo výrobní šarže, sériové číslo 
či jiný prvek pro účely identifikace. 
Distributor by neměl kontrolovat každý 
výrobek zvlášť kromě případů, kdy se 
domnívá, že výrobce nebo dovozce 
nesplnili dané požadavky.

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zajištění identifikace a 
dohledatelnosti výrobků v celém 
dodavatelském řetězci pomáhá určit 
hospodářské subjekty a přijmout účinná 
nápravná opatření proti nebezpečným 
výrobkům, jako jsou cílená stažení z 
oběhu. Identifikace a dohledatelnost tak 
zajišťuje, aby spotřebitelé a hospodářské 
subjekty získali přesné informace týkající 
se nebezpečných výrobků, což zvyšuje 
důvěru v trh a zamezuje zbytečnému 
narušení obchodu. Na výrobcích by proto 
měla být uvedena informace umožňující 
identifikaci výrobku, výrobce a případného 
dovozce. Výrobci by rovněž měli 
vypracovat technickou dokumentaci 
týkající se výrobků, pro niž si mohou zvolit 
nejvhodnější a nákladově nejefektivnější
(například elektronickou) podobu. Navíc 
by měly být hospodářské subjekty povinny 
určit své dodavatele a subjekty, kterým ony 
samy výrobek dodaly. Na zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení se 
použije 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.

(20) Je zásadní, aby veškeré výrobky 
dostupné na evropském vnitřním trhu byly 
bezpečné s cílem zaručit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů. Zajištění 
identifikace, uvedení původu a 
dohledatelnost výrobků v celém 
dodavatelském řetězci pomáhá určit 
hospodářské subjekty a přijmout účinná 
nápravná opatření proti nebezpečným 
výrobkům, jako jsou cílená stažení z 
oběhu. Identifikace a dohledatelnost tak 
zajišťuje, aby spotřebitelé a hospodářské 
subjekty získali přesné informace týkající 
se nebezpečných výrobků, což zvyšuje 
důvěru v trh a zamezuje zbytečnému 
narušení obchodu. Na výrobcích by proto 
měla být uvedena informace umožňující 
identifikaci výrobku, výrobce a případného 
dovozce. Výrobci by rovněž měli 
vypracovat technickou dokumentaci 
týkající se výrobků, pro niž si mohou zvolit 
nejvhodnější (například elektronickou) 
podobu. Komise by měla v této souvislosti 
zřídit veřejnou databázi o bezpečnosti 
výrobků, s řádným ohledem na dodržení 
důvěrnosti, s cílem šířit na mezinárodní 
úrovni povědomí o nebezpečných 
výrobcích na vnitřním trhu. Veškeré 
příslušné informace by Komise měla dát k 
dispozici organizacím na ochranu 
spotřebitelů, ostatním odborníkům a 
vnitrostátním orgánům. Navíc by měly být 
hospodářské subjekty povinny určit své 
dodavatele a subjekty, kterým ony samy 
výrobek dodaly. Na zpracování osobních 
údajů podle tohoto nařízení se použije 
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.

Or. de
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Pozměňovací návrh 98
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zajištění identifikace a dohledatelnosti 
výrobků v celém dodavatelském řetězci 
pomáhá určit hospodářské subjekty a 
přijmout účinná nápravná opatření proti 
nebezpečným výrobkům, jako jsou cílená 
stažení z oběhu. Identifikace a 
dohledatelnost tak zajišťuje, aby 
spotřebitelé a hospodářské subjekty získali 
přesné informace týkající se nebezpečných 
výrobků, což zvyšuje důvěru v trh a 
zamezuje zbytečnému narušení obchodu. 
Na výrobcích by proto měla být uvedena 
informace umožňující identifikaci výrobku, 
výrobce a případného dovozce. Výrobci by 
rovněž měli vypracovat technickou 
dokumentaci týkající se výrobků, pro niž si 
mohou zvolit nejvhodnější a nákladově 
nejefektivnější (například elektronickou) 
podobu. Navíc by měly být hospodářské 
subjekty povinny určit své dodavatele a 
subjekty, kterým ony samy výrobek 
dodaly. Na zpracování osobních údajů 
podle tohoto nařízení se použije 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.

(20) Zajištění identifikace a dohledatelnosti 
výrobků v celém dodavatelském řetězci 
pomáhá určit hospodářské subjekty a 
přijmout účinná nápravná opatření proti 
nebezpečným výrobkům, jako jsou cílená 
stažení z oběhu. Identifikace a 
dohledatelnost tak zajišťuje, aby 
spotřebitelé a hospodářské subjekty získali 
přesné informace týkající se nebezpečných 
výrobků, což zvyšuje důvěru v trh a 
zamezuje zbytečnému narušení obchodu. 
Na výrobcích by proto měla být uvedena 
informace umožňující identifikaci výrobku, 
výrobce nebo případného dovozce. 
Výrobci by rovněž měli vypracovat 
technickou dokumentaci týkající se 
výrobků, pro niž si mohou zvolit 
nejvhodnější a nákladově nejefektivnější 
(například elektronickou) podobu. Navíc 
by měly být hospodářské subjekty povinny 
určit své dodavatele a subjekty, kterým ony 
samy výrobek dodaly. Na zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení se 
použije 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.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 8 a 10 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Pokud by na dováženém výrobku muselo být zobrazeno jméno a adresa výrobce usazeného 
mimo EU, byla by tato informace známa i konkurentům daného dovozce a obchodním 
zákazníkům, kteří by v důsledku toho mohli tohoto dovozce v budoucnu obejít a nakupovat 
přímo od výrobce. To by odradilo malé a střední podniky od dovozu zboží a způsobilo by 
závažné narušení hospodářské soutěže. Navrhuje se proto zahrnout tuto informaci do 
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technické dokumentace.

Pozměňovací návrh 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná 
adresa odlišná od skutečného místa 
výroby. Tyto informace usnadní orgánům 
dozoru nad trhem činnost při zpětném 
dohledávání cesty výrobku až k místu 
skutečné výroby a je možné díky nim 
kontaktovat orgány země původu v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce 
na bezpečnosti spotřebních výrobků s 
cílem učinit vhodné následné kroky.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Uvedení původu pro účely dohledatelnosti je nadbytečné a nepřiměřené. Spotřebitelům by to 
nepřineslo žádné výhody, neboť jméno a adresa výrobce musí být uvedeny.

Pozměňovací návrh 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 

vypouští se
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uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná 
adresa odlišná od skutečného místa 
výroby. Tyto informace usnadní orgánům 
dozoru nad trhem činnost při zpětném 
dohledávání cesty výrobku až k místu 
skutečné výroby a je možné díky nim 
kontaktovat orgány země původu v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce 
na bezpečnosti spotřebních výrobků s 
cílem učinit vhodné následné kroky.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k článku 7 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Požadavkem uvádět původ spotřebitelských výrobků se nezabývá hodnocení dopadů a není 
ani obsažen v novém právním rámci. Daný požadavek by nevedl ke zlepšení bezpečnosti 
spotřebitelů ani dohledatelnosti výrobků, které jsou již zajištěny jinými prostředky 
v harmonizačních právních předpisech a v nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků. U 
výrobků, které procházejí složitým celosvětovým dodavatelským řetězcem, by mohli být 
spotřebitelé zmateni. Zavedení tohoto požadavku by navíc bylo pro hospodářské subjekty a 
veřejné orgány nákladné.

Pozměňovací návrh 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná 
adresa odlišná od skutečného místa 
výroby. Tyto informace usnadní orgánům 
dozoru nad trhem činnost při zpětném 

vypouští se
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dohledávání cesty výrobku až k místu 
skutečné výroby a je možné díky nim 
kontaktovat orgány země původu v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce 
na bezpečnosti spotřebních výrobků s 
cílem učinit vhodné následné kroky.

Or. de

Odůvodnění

Povinné uvedení původu nezlepší bezpečnost výrobků. Adresa výrobce a identifikační číslo 
musí být již na výrobcích uváděny dnes, což umožňuje jejich dohledatelnost. Propojení 
bezpečnosti výrobků s ustanoveními celního kodexu by pro dotyčné podniky představovalo 
značné náklady a časovou investici.

Pozměňovací návrh 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná 
adresa odlišná od skutečného místa 
výroby. Tyto informace usnadní orgánům 
dozoru nad trhem činnost při zpětném 
dohledávání cesty výrobku až k místu 
skutečné výroby a je možné díky nim 
kontaktovat orgány země původu v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce 
na bezpečnosti spotřebních výrobků s 
cílem učinit vhodné následné kroky.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná adresa 
odlišná od skutečného místa výroby. Tyto 
informace usnadní orgánům dozoru nad 
trhem činnost při zpětném dohledávání 
cesty výrobku až k místu skutečné výroby 
a je možné díky nim kontaktovat orgány 
země původu v rámci dvoustranné nebo 
vícestranné spolupráce na bezpečnosti 
spotřebních výrobků s cílem učinit vhodné 
následné kroky.

(21) Je velmi důležité a nezbytné zajistit 
dohledatelnost výrobku v rámci jeho 
celého životního cyklu a používání 
sledovacích štítků k určení země původu a 
odpovědného výrobce. Dotyčná opatření 
by ovšem zároveň neměla představovat 
neúměrnou administrativní zátěž. Uvedení 
původu nahrazuje základní požadavky na 
dohledatelnost, které se týkají názvu a 
adresy výrobce. Zejména uvedení země 
původu napomůže při identifikaci 
skutečného místa výroby ve všech 
případech, kdy nelze výrobce kontaktovat 
nebo kdy je jeho udaná adresa odlišná od 
skutečného místa výroby. Uvedení původu 
zároveň umožní spotřebitelům získat 
informace o udržitelnosti výrobku 
s odkazem na sociální a ekologické normy 
a o obecné bezpečnosti a kvalitě. Tyto 
informace usnadní orgánům dozoru nad 
trhem činnost při zpětném dohledávání 
cesty výrobku až k místu skutečné výroby 
a je možné díky nim kontaktovat orgány 
země původu v rámci dvoustranné nebo 
vícestranné spolupráce na bezpečnosti 
spotřebních výrobků s cílem učinit vhodné 
následné kroky. Komise by se proto rovněž 
měla aktivněji podílet na koordinaci 
činnosti evropských orgánů dohledu 
nad trhem, celních orgánů a jiných 
příslušných orgánů členských států 
a třetích zemí.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Gino Trematerra
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná adresa 
odlišná od skutečného místa výroby. Tyto 
informace usnadní orgánům dozoru nad 
trhem činnost při zpětném dohledávání 
cesty výrobku až k místu skutečné výroby 
a je možné díky nim kontaktovat orgány 
země původu v rámci dvoustranné nebo 
vícestranné spolupráce na bezpečnosti 
spotřebních výrobků s cílem učinit vhodné 
následné kroky.

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná adresa 
odlišná od skutečného místa výroby. 
Moderní obchodní postupy pro nákup a 
zpracování materiálů se vyznačují tím, že 
nestačí uvést zemi původu konečného 
výrobku k zajištění toho, aby spotřebitelé 
byli plně a přesně informováni o jeho 
skutečném původu. Informace týkající se 
země původu použitých materiálů zajistí, 
aby bylo dodrženo právo spotřebitelů na 
to, aby se mohli při nákupu informovaně 
rozhodnout. Tyto informace usnadní 
orgánům dozoru nad trhem činnost při 
zpětném dohledávání cesty výrobku až k 
místu skutečné výroby a je možné díky nim 
kontaktovat orgány země původu v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce 
na bezpečnosti spotřebních výrobků s 
cílem učinit vhodné následné kroky.

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Uvedení původu výrobku je jediným 
způsobem, který zaručí, aby spotřebitelé 
byli přesně informováni o skutečném 
původu výrobku. 
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Dodržení požadavku na uvedení výrobce 
ze strany hospodářských subjektů samo o 
sobě neumožňuje určit místo výroby a 
mohlo by uvést spotřebitele v omyl.
Uvedení původu musí být proto jasně 
čitelné, aby se spotřebitelé mohli při 
nákupu informovaně rozhodnout a 
zohlednit dodatečné údaje týkající se 
jednotlivých výrobních fází či dodržení 
přísných norem v souvislosti s kvalitou, 
sociálními podmínkami či životním 
prostředím.

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Postupy pro žádosti o evropské normy 
na podporu tohoto nařízení a pro formální 
námitky proti nim by měly být stanoveny v 
tomto nařízení a sladěny s nařízením (EU) 
č. 1025/2012. K zajištění celkového 
souladu v otázkách evropské normalizace 
by proto žádosti o evropské normy nebo 
námitky směřující proti evropské normě 
měly být podávány výboru ustavenému 
podle uvedeného nařízení, poté co byli 
vhodným způsobem konzultováni 
odborníci z členských států v oblasti 
bezpečnosti spotřebních výrobků.

(24) Postupy pro žádosti o evropské normy 
na podporu tohoto nařízení a pro formální 
námitky proti nim by měly být stanoveny v 
tomto nařízení a sladěny s nařízením (EU) 
č. 1025/2012. K zajištění celkového 
souladu v otázkách evropské normalizace 
by proto žádosti o evropské normy nebo 
námitky směřující proti evropské normě 
měly být podávány výboru ustavenému 
podle uvedeného nařízení, poté co byli 
vhodným způsobem konzultováni 
odborníci z členských států v oblasti 
bezpečnosti spotřebních výrobků a 
příslušné zúčastněné strany.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 1 předložený stejným autorem)
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Odůvodnění

Komise by měla při sestavování obsahu nových evropských bezpečnostních norem případně 
zohlednit stanoviska zúčastněných stran s cílem zaručit, aby tyto normy byly relevantní, 
přiměřené a účinné. 

Pozměňovací návrh 107
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi, pokud jde o osvobození od 
povinnosti informovat orgány dozoru nad 
trhem o výrobcích, které představují riziko, 
pokud jde o druh nosiče údajů a jeho 
umístění na výrobku pro účely systému 
dohledatelnosti, pokud jde o žádosti o 
vypracování či určení normy adresované 
evropským normalizačním organizacím a 
pokud jde o rozhodnutí o formálních 
námitkách proti evropským normám. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(27) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi, pokud jde o osvobození od 
povinnosti informovat orgány dozoru nad 
trhem o výrobcích, které představují riziko, 
pokud jde o druh nosiče údajů a jeho 
umístění na výrobku pro účely systému 
dohledatelnosti a pokud jde o rozhodnutí o 
formálních námitkách proti evropským 
normám. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 1 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Nové evropské bezpečnostní normy pro spotřebitelské výrobky založené na článku 4 by měly 
být považovány za doplnění základního aktu doplněním jiných než podstatných prvků podle 
článku 290 SFEU. Vzhledem k velmi obecné povaze článku 4 by Evropský parlament a Rada 
měly mít možnost zrušit pověření Komise přijímat nové normy nebo proti tomuto pověření 
vznést námitky. Proto je vhodné o tomto pověření rozhodnout prostřednictvím aktu 
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v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 108
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) S cílem zachovat vysokou úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o výrobky, 
u kterých nemusí být jméno a adresa 
výrobce a dovozce uvedeny na výrobku 
samotném díky nízké úrovni rizika 
spojeného s těmito výrobky, a pokud jde o 
identifikaci a dohledatelnost výrobků, 
které nesou potenciální závažné riziko pro 
zdraví a bezpečnost. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Identifikace výrobků a hospodářských subjektů, jakož i dohledatelnost výrobků mají zásadní 
význam. S cílem zajistit bezpečnost výrobků uváděných na trh je nezbytné jasně určit a 
definovat povinnosti a úkoly jednotlivých činitelů.

Pozměňovací návrh 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) S cílem zachovat vysokou úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o výrobky, 
u kterých nemusí být jméno a adresa 
výrobce a dovozce uvedeny na výrobku 
samotném díky nízké úrovni rizika 
spojeného s těmito výrobky, a pokud jde o 
identifikaci a dohledatelnost výrobků, 
které nesou potenciální závažné riziko pro 
zdraví a bezpečnost. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 110
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) S cílem zachovat vysokou úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o výrobky, 
u kterých nemusí být jméno a adresa 
výrobce a dovozce uvedeny na výrobku 
samotném díky nízké úrovni rizika 
spojeného s těmito výrobky, a pokud jde o 
identifikaci a dohledatelnost výrobků, které 
nesou potenciální závažné riziko pro zdraví 
a bezpečnost. Je obzvláště důležité, aby 

(29) S cílem zachovat vysokou úroveň 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU, pokud jde o výrobky, 
u kterých nemusí být jméno a adresa 
výrobce a dovozce uvedeny na výrobku 
samotném díky nízké úrovni rizika 
spojeného s těmito výrobky, a pokud jde o 
identifikaci a dohledatelnost výrobků, které 
nesou potenciální závažné riziko pro zdraví 
a bezpečnost. Je obzvláště důležité, aby 
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Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, především se zapojením organizací 
na ochranu spotřebitelů. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány Evropskému 
parlamentu a Radě současně, včas 
a vhodným způsobem.

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět Předmět a cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Ashley Fox

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
bezpečnost spotřebních výrobků 
uváděných nebo dodávaných na trh Unie.

Cílem tohoto nařízení je zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu a současně 
zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví, 
a bezpečnosti spotřebitelů. 
Toto nařízení stanoví pravidla pro 
bezpečnost spotřebních výrobků 
uváděných nebo dodávaných na trh Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanoví cíl tohoto nařízení tím, že je úzce spojuje s článkem 
114 SFEU.

Pozměňovací návrh 113
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
bezpečnost spotřebních výrobků 
uváděných nebo dodávaných na trh Unie.

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
bezpečnost spotřebních výrobků 
uváděných nebo dodávaných na trh Unie a 
jeho hlavním cílem je zajistit, aby výrobky 
uváděné na trh byly pro spotřebitele 
bezpečné.

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Raffaele Baldassarre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je pravděpodobné, že budou za rozumně 
předvídatelných podmínek spotřebiteli 
používány, i když pro ně nejsou určené;

b) je pravděpodobné, že budou za rozumně 
předvídatelných podmínek spotřebiteli 
používány, i když pro ně nejsou přímo 
určené; není pravděpodobné, že by 
spotřebitelé využili výrobky, které jsou za 
rozumně předvídatelných podmínek 
určené k výlučnému použití profesionálů 
a jako takové výslovně označeny a 
prezentovány;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by umožnil zajistit velmi potřebnou právní jistotu pro výrobce 
profesionálních výrobků, kteří v bezpečnostních informacích a pokynech pro uživatele jasně 
uvedli, že tyto výrobky jsou určeny k použití profesionálů za specifických podmínek, například 
vyškolených dospělých osob pod dohledem jejich zaměstnavatele. Mezi takové výrobky by 
mohlo patřit například profesionální nářadí nebo instalační zařízení, které nebyly nikdy 
určeny k prodeji v obchodech pro kutily nebo jejichž prodej byl povolen pouze za 
předpokladu, že výrobce dodrží určité podmínky týkající se prezentace.  

Pozměňovací návrh 115
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je pravděpodobné, že budou za rozumně 
předvídatelných podmínek spotřebiteli 
používány, i když pro ně nejsou určené;

b) je pravděpodobné, že budou za rozumně 
předvídatelných podmínek spotřebiteli 
používány, i když v době uvedení na trh 
nebyly pro spotřebitele určeny;

Or. de

Odůvodnění

Týká se především německého překladu: uvedený bod by měl být formulován tak, aby bylo 
jasné, že cílem čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto návrhu je pouze zajistit, aby výrobky, které za 
rozumně předvídatelných podmínek budou používat také spotřebitelé, spadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení. Záměrem není regulovat nesprávné použití výrobků ze strany 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 116
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spotřebitelé jsou jim vystaveni v 
souvislosti se službou, která je jim 
poskytována.

c) jsou poskytovány spotřebiteli v rámci 
služby, ať už je výrobek používán 
samotným spotřebitelem či nikoli.
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se nepoužije na výrobky, 
které musí být před použitím opraveny 
nebo upraveny, a to pokud jsou tyto 
výrobky dodávány na trh jako takové.

2. Toto nařízení se nepoužije na výrobky, 
které musí být před použitím opraveny 
nebo upraveny, a to pokud jsou tyto 
výrobky dodávány na trh jako takové, ani 
na použité výrobky, které byly původně 
uvedeny na trh před vstupem tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno zabránit zpětné platnosti právních předpisů s ohledem na použité výrobky. 

Pozměňovací návrh 118
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) humánní nebo veterinární léčivé 
přípravky;

a) humánní nebo veterinární léčivé 
přípravky a zdravotnické prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) materiály a předměty určené pro styk s 
potravinami, pokud se na rizika spojená s 
těmito výrobky vztahuje nařízení (ES) č. 
1935/2004 nebo jiné právní předpisy Unie 
týkající se potravin;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se na tyto výrobky vztahuje harmonizační nařízení (ES) č. 1935/2004, 
bylo by důslednější, kdyby se na ně vztahovala ustanovení čl. 2 odst. 4, jak je tomu v případě 
ostatních výrobků regulovaných konkrétními harmonizovanými požadavky týkajícími se
lidského zdraví a bezpečnosti. Úplné vyloučení těchto výrobků z oblasti působnosti tohoto 
nařízení by navíc znamenalo, že by hospodářské subjekty byly zproštěny povinnosti poskytovat 
informace včetně informací týkajících se původu výrobků.  

Pozměňovací návrh 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zdravotnické prostředky uvedené ve 
směrnici 93/42/EHS týkající se 
zdravotnických prostředků, směrnici 
90/385/EHS týkající se aktivních 
implantabilních zdravotnických 
prostředků a ve směrnici 98/79/ES týkající 
se diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro;

Or. de

Odůvodnění

Odkazy na současně platné směrnice by měly být změněny v souladu s návrhem nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a o změně směrnice 
2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009, který je v současné době 
projednáván a nebyl dosud přijat, a s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.
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Pozměňovací návrh 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) stavební výrobky uvedené v nařízení 
(EU) č. 305/2001 ze dne 9. března 2011;

Or. de

Odůvodnění

Pravidla upravující stavební výrobky není třeba měnit, neboť na tyto výrobky se vztahují 
příslušná nařízení.  

Pozměňovací návrh 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) prostředky, v nichž se spotřebitelé 
přepravují nebo v nichž cestují a které 
jsou provozovány poskytovatelem služby v 
souvislosti se službou poskytovanou 
spotřebitelům;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) stavební výrobky na základě nařízení 
(EU) č. 305/2011 z března 2011.
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Or. en

Pozměňovací návrh 124
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kapitoly II až IV tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků, jejichž cílem je 
chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

4. Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, 
které jsou předmětem požadavků, jejichž 
cílem je chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 5 a 6 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo být použitelné na harmonizované zboží, aby nedocházelo 
k překrývání a nadbytečnosti, neboť hlavní prvky kapitoly I jsou již pokryty harmonizačními 
právními předpisy. Jasné rozdělení právních předpisů použitelných pro harmonizované a 
neharmonizované spotřební zboží by hospodářským subjektům usnadnilo dodržování pravidel 
pro výrobky a orgánům dozoru nad trhem jejich prosazování.

Pozměňovací návrh 125
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kapitoly II až IV tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků, jejichž cílem je 
chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

4. Kapitoly II až IV tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků, jejichž cílem je 
chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v předpisech, které 
stanoví požadavky nebo poskytují 
prostředky pro stanovení požadavků 
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vztahujících se na tyto výrobky a které 
jsou zaměřeny na ochranu zdraví a 
bezpečnosti osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kapitoly II až IV tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků, jejichž cílem je 
chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

4. Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, 
které jsou předmětem požadavků, jejichž 
cílem je chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů tohoto nařízení je zjednodušení. Toho nebude docíleno, pokud nový návrh bude 
„zdvojovat“ opatření, která jsou již obsažená ve stávajících harmonizačních právních 
předpisech a která stanoví konkrétnější požadavky na bezpečnost výrobků. Přístup Komise je 
matoucí v tom smyslu, že není jasné, co vlastně platí, a způsobuje vyšší náklady pro podniky.  

Pozměňovací návrh 127
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kapitoly II až IV tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků, jejichž cílem je 
chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

4. Kapitola III se nevztahuje na výrobky, 
které jsou předmětem požadavků, jejichž 
cílem je chránit lidské zdraví a bezpečnost, 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi, a 
Kapitola II se uplatňuje doplňkovým 
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způsobem na hlediska, na něž se uvedené 
právní předpisy nevztahují.

Or. es

Odůvodnění

Oba návrhy (SRPP a ASM) jsou uvedeny do souladu s nařízením 765/08 a rozhodnutím 
768/08. Tak jako je dozor nad trhem zahrnut do jediného legislativního aktu, chtěli bychom, 
aby minimální povinnosti hospodářských subjektů byly definovány jediným dokumentem. 
Práce orgánů dozoru nad trhem bude tím pádem snadnější a snesitelnější. Řada specifických 
směrnic právě prochází přezkumem a pokud povaha některého výrobku vyžaduje dodatečnou 
přesnou specifikaci, budou se na něj vztahovat jejich ustanovení.   

Pozměňovací návrh 128
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci a
údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

(1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci,
údržbu, odbornou přípravu a dohled, 
nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

Or. en

Odůvodnění

Při posuzování bezpečnosti výrobku je nutné řádně zohlednit odpovědnosti a povinnosti 
rodinných členů, poskytovatelů služeb nebo zaměstnavatelů vykonávat dohled nebo 
absolvovat odbornou přípravu. 
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Pozměňovací návrh 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci a 
údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který je pravý a který za 
běžných nebo rozumně předvídatelných 
podmínek použití, včetně požadavků na 
životnost, a případně na uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu, nepředstavuje 
žádné riziko nebo představuje pouze 
minimální rizika slučitelná s použitím 
výrobku a považovaná za přijatelná a 
odpovídající vysoké úrovni ochrany zdraví 
a bezpečnosti osob;

Or. de

Odůvodnění

Padělané výrobky mohou představovat závažné riziko pro zdraví a bezpečnost, proto by 
definice bezpečného výrobku měla obsahovat odkaz na jeho pravost.

Pozměňovací návrh 130
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci a 
údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli autentický výrobek, který za 
běžných nebo rozumně předvídatelných 
podmínek použití, včetně požadavků na 
životnost, a případně na uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu, nepředstavuje 
žádné riziko nebo představuje pouze 
minimální rizika slučitelná s použitím 
výrobku a považovaná za přijatelná a 
odpovídající vysoké úrovni ochrany zdraví 
a bezpečnosti osob;



PE516.922v03-00 36/157 AM\1003186CS.doc

CS

Or. fr

Odůvodnění

Autentičnost představuje pro spotřebitele záruku bezpečnosti, neboť pomáhá zaručit původ a 
shodu výrobku, a měla by být proto nedílnou součástí kritérií pro posuzování bezpečnosti 
výrobků.  

Pozměňovací návrh 131
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci a 
údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který je v souladu 
s harmonizačními právními předpisy Unie 
v oblasti zdraví a bezpečnosti. Pokud 
takové právní předpisy neexistují, je jím 
myšlen jakýkoli výrobek, který za běžných 
nebo rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci a 
údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

Or. en

Odůvodnění

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates 
any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, 
which already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations; 
•eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; •removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: 
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“putting into service, installation and maintenance”.

Pozměňovací návrh 132
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „modelem výrobku“ se rozumí 
výrobky, které jsou považovány za 
specifické, neboť mají totožné nebo 
podobné základní rysy, přičemž případné 
rozdíly mezi nimi nemají vliv na jejich 
úroveň bezpečnosti, ledaže by výrobce 
nebo dovozce prokázali opak.

Or. en

Odůvodnění

Pojem modelu je základem práce orgánů dozoru nad trhem. Zkoušky výrobků a dohled nad 
nimi se provádí na základě modelů. Mnoho subjektů na trhu však nepoužívá žádnou 
identifikaci modelu, nebo znásobuje počet modelů pro výrobky, které si jsou ve skutečnosti 
podobné, čímž komplikuje práci orgánů dohledu nad trhem a zdržuje je při provádění kontrol, 
neboť se tak výrazně navyšují zdroje, které jsou pro kontroly zapotřebí.

Pozměňovací návrh 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „modelem výrobku“ se rozumí 
výrobky, které jsou považovány za 
specifické, ačkoli mají totožné nebo 
podobné základní rysy, přičemž rozdíly 
mezi nimi nemají vliv na jejich úroveň 
bezpečnosti, ledaže by výrobce nebo 
dovozce prokázali opak.
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „nebezpečným výrobkem“ se rozumí 
každý výrobek, který nevyhovuje definici 
„bezpečného výrobku“ uvedené v bodě 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „modelem výrobku“ se rozumí 
výrobky, které jsou považovány za 
specifické v tom smyslu, že mají totožné 
nebo podobné hlavní rysy, přičemž 
případné rozdíly mezi nimi nemají vliv na 
jejich úroveň bezpečnosti, ledaže by 
výrobce či dovozce prokázali opak;  

Or. it

Odůvodnění

Mělo by se jasně uvést, že distributor nemůže ověřovat pravdivost těchto údajů, ale pouze 
jejich přítomnost.

Pozměňovací návrh 136
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) „modelem výrobku“ se rozumí 
výrobky, které jsou považovány za 
specifické, neboť mají totožné nebo 
podobné základní rysy, přičemž případné 
rozdíly mezi nimi nemají vliv na jejich 
úroveň bezpečnosti, ledaže by výrobce 
nebo dovozce prokázali opak.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „dodáváním na trh“ se rozumí jakékoli 
dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo 
použití na trhu Unie v průběhu obchodní 
činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

2) „dodáváním na trh“ se rozumí jakékoli 
dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo 
použití na trhu Unie v průběhu obchodní 
činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně; 
tato definice zahrnuje rovněž veškeré 
formy prodeje na dálku;

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3) „uvedením na trh“ se rozumí první 
dodání výrobku na trh Unie; tato definice 
zahrnuje rovněž veškeré formy prodeje na 
dálku;
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Or. de

Pozměňovací návrh 139
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) „výrobkem představujícím závažné 
riziko“ se rozumí výrobek představující 
riziko, které vyžaduje rychlý zásah a 
následná opatření, včetně případů, kdy 
účinky nejsou okamžité, výrobek, který 
nesplňuje základní požadavky uvedené 
v harmonizačních právních předpisech, a 
výrobek, který nesplňuje obecný 
požadavek na bezpečnost uvedený 
v mandátu normalizační organizace
uděleném Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) „modely výrobků“ se rozumí 
výrobky, které se považují za odlišné, 
neboť mají stejné či podobné základní 
vlastnosti; existují-li nějaké rozdíly, 
neměly by mít žádný vliv na úroveň 
bezpečnosti výrobku;

Or. en

Odůvodnění

Zkoušky výrobků a dohled nad nimi se provádí na základě modelů. Mnoho subjektů na trhu 
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však nepoužívá žádnou identifikaci modelu, nebo znásobuje počet modelů pro výrobky, které 
si jsou ve skutečnosti podobné, čímž komplikuje práci orgánů dohledu nad trhem a zdržuje je 
při provádění kontrol, neboť se tak výrazně navyšují zdroje, které jsou pro kontroly zapotřebí.

Pozměňovací návrh 141
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí veškeré právní předpisy 
Unie harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) „zranitelnými spotřebiteli“ se rozumí 
osoby, které mají potíže s přístupem 
k příslušným spotřebitelským informacím 
nebo s jejich pochopením, nebo jsou 
v důsledku svého duševního, fyzického 
nebo psychického postižení či věku 
vystaveny většímu bezpečnostnímu riziku, 
a proto potřebují zvláštní ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Heide Rühle
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Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se má za to, že je 
výrobek v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4 v těchto případech:

Pro účely tohoto nařízení se má za to, že je 
výrobek bezpečný v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o rizika, na něž se vztahují 
požadavky směřující k ochraně lidského 
zdraví a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie, je-li v souladu s těmito požadavky;

vypouští se

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 2 a 6 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo být použitelné na harmonizované zboží, aby nedocházelo 
k překrývání a nadbytečnosti, neboť hlavní prvky kapitoly I jsou již pokryty harmonizačními 
právními předpisy. Jasné rozdělení právních předpisů použitelných pro harmonizované 
a neharmonizované spotřební zboží by hospodářským subjektům usnadnilo dodržování 
pravidel týkajících se výrobků a jejich prosazování ze strany orgánů dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 145
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a



AM\1003186CS.doc 43/157 PE516.922v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o rizika, na něž se vztahují 
požadavky směřující k ochraně lidského
zdraví a bezpečnosti stanovené
v harmonizačních právních předpisech 
Unie, je-li v souladu s těmito požadavky;

a) pokud jde o rizika, na něž se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie
směřující k ochraně zdraví a bezpečnosti 
osob, je-li v souladu s požadavky
stanovenými v těchto harmonizačních 
právních předpisech Unie nebo jejich 
prostřednictvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě neexistence požadavků 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie uvedených v písmeni a) 
nebo z nich vyplývajících, pokud jde 
o rizika, na která se vztahují evropské 
normy, je-li v souladu s příslušnými 
evropskými normami nebo jejich částmi, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie v souladu s články 
16 a 17;

b) pokud jde o rizika, na která se vztahují 
evropské normy, je-li v souladu 
s příslušnými evropskými normami nebo 
jejich částmi, na něž byly zveřejněny 
odkazy v Úředním věstníku Evropské unie 
v souladu s články 16 a 17;

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 2 a 6 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo být použitelné na harmonizované zboží, aby nedocházelo 
k překrývání a nadbytečnosti, neboť hlavní prvky kapitoly I jsou již pokryty harmonizačními 
právními předpisy. Jasné rozdělení právních předpisů použitelných pro harmonizované 
a neharmonizované spotřební zboží by hospodářským subjektům usnadnilo dodržování 
pravidel týkajících se výrobků a jejich prosazování ze strany orgánů dozoru nad trhem.
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Pozměňovací návrh 147
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě neexistence požadavků 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie uvedených v písmeni a) 
nebo z nich vyplývajících, pokud jde 
o rizika, na která se vztahují evropské 
normy, je-li v souladu s příslušnými 
evropskými normami nebo jejich částmi, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie v souladu s články 
16 a 17;

b) v případě neexistence požadavků 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie uvedených v písmeni a) 
nebo z nich vyplývajících, pokud jde 
o rizika, na která se vztahují evropské 
normy, je-li v souladu s příslušnými 
evropskými normami nebo jejich částmi, 
na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie v souladu s články 
16 a 17, a případně pokud splňuje 
dodatečné zdravotní a bezpečnostní 
požadavky obsažené v právních 
předpisech členského státu, v němž je 
výrobek dodáván na trh;

Or. fr

Odůvodnění

V některých případech nemůže být výrobek, který splňuje všechny příslušné evropské normy 
nebo jejich část, považován za bezpečný, pokud rovněž nesplňuje vnitrostátní požadavky na 
bezpečnost přijaté v souladu se Smlouvou.

Pozměňovací návrh 148
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě neexistence požadavků
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie uvedených v písmeni a) 
nebo z nich vyplývajících a evropských 
norem uvedených v písmeni b), pokud jde 
o rizika, na něž se vztahují požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnost stanovené 

c) v případě neexistence požadavků 
stanovených v evropských normách
uvedených v písmeni b) nebo z nich 
vyplývajících, pokud jde o rizika, na něž se 
vztahují požadavky na ochranu zdraví 
a bezpečnost stanovené v právních 
předpisech členského státu, v němž je 
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v právních předpisech členského státu, 
v němž je výrobek dodáván na trh, je-li 
v souladu s těmito vnitrostátními 
požadavky.

výrobek dodáván na trh, je-li v souladu 
s těmito vnitrostátními požadavky.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k článkům 2 a 6 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo být použitelné na harmonizované zboží, aby nedocházelo 
k překrývání a nadbytečnosti, neboť hlavní prvky kapitoly I jsou již pokryty harmonizačními 
právními předpisy. Jasné rozdělení právních předpisů použitelných pro harmonizované 
a neharmonizované spotřební zboží by hospodářským subjektům usnadnilo dodržování 
pravidel týkajících se výrobků a jejich prosazování ze strany orgánů dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 149
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě neexistence požadavků 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie uvedených v písmeni a) 
nebo z nich vyplývajících a evropských 
norem uvedených v písmeni b), pokud jde 
o rizika, na něž se vztahují požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnost stanovené 
v právních předpisech členského státu, 
v němž je výrobek dodáván na trh, je-li
v souladu s těmito vnitrostátními 
požadavky.

c) v případě neexistence požadavků 
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie uvedených v písmeni a) 
nebo z nich vyplývajících a evropských 
norem uvedených v písmeni b), pokud jde 
o rizika, na něž se vztahují požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnost stanovené 
v právních předpisech členského státu, 
v němž je výrobek dodáván na trh, splňuje-
li tato vnitrostátní pravidla, pokud jsou 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt, který uvede na trh výrobek, na 
něž se nevztahují případy uvedené 
v odstavci 1, poskytne orgánům dozoru 
nad trhem, stejně jako veškerým 
hospodářským subjektům, jimž je výrobek 
distribuován, na jejich žádost důkazy 
o jeho bezpečnosti. V případě nedodržení 
tohoto požadavku je výrobek stažen z trhu.

Or. en

Odůvodnění

Jak je již stanoveno ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, měly by v případě výrobků, 
které nesplňují harmonizované normy či vnitrostátní nebo harmonizované právní předpisy, 
důkazní břemeno ve skutečnosti nést hospodářské subjekty. Je klíčové, aby byly důsledky této 
zásady vyjasněny v tomto nařízení, zejména v době, kdy mají orgány dozoru nad trhem potíže 
získat dostatečné zdroje k tomu, aby mohly vykonávat odpovídající práci.

Pozměňovací návrh 151
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předpoklad bezpečnosti neosvobozuje 
orgány dozoru nad trhem od provádění 
činností v souladu s nařízením o dozoru 
nad trhem v případech, kdy se objeví nové 
důkazy o rizicích představovaných 
určitým výrobkem, i když tento výrobek 
splňuje nebo dodržuje příslušné 
požadavky. 

Or. es

Pozměňovací návrh 152
Pablo Arias Echeverría
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Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Při posuzování bezpečnosti výrobku musí 
být ve všech případech zohledněna zásada 
předběžné opatrnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 153
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že neexistují harmonizační 
právní předpisy Unie, evropské normy ani 
požadavky na ochranu zdraví 
a bezpečnost stanovené v právních 
předpisech členského státu, v němž je 
výrobek dodáván na trh, jak jsou uvedeny 
v čl. 5 písm. a), b) a c), vezmou se při 
posuzování toho, zda je výrobek bezpečný, 
v úvahu zejména tato hlediska:

vypouští se

a) charakteristiky výrobku, včetně jeho 
složení, balení, návodu k montáži 
a případně k instalaci a údržbě;
b) vliv na jiné výrobky, jestliže lze 
rozumně předpokládat, že výrobek bude 
používán s jinými výrobky;
c) prezentace výrobku, označení, veškerá 
upozornění a návody k jeho použití 
a zneškodnění a veškeré další údaje nebo 
informace týkající se výrobku;
d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů;
e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
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výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.
Možnost dosáhnout vyšší úrovně 
bezpečnosti nebo dostupnost jiných 
výrobků, které představují nižší stupeň 
rizika, není důvodem k tomu, aby nebyl 
výrobek považován za bezpečný.

Or. en

(viz čl. 3 odst. 3 směrnice 2001/95/ES)

Odůvodnění

Měl by být zachován stávající systém pro posuzování souladu s požadavkem na bezpečnost 
u spotřebních výrobků (který funguje velmi dobře). Nové aspekty, které by mohly zmást 
hospodářské subjekty a donucovací orgány, by měly být zvažovány na dobrovolném základě, 
aby byla vytvořena právní jistota. Za tímto účelem by mělo být pořadí prvního a druhého 
odstavce článku 6 přehozeno a nový odstavec 2 by měl být založen na dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh 154
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že neexistují evropské 
normy nebo požadavky na ochranu zdraví 
a bezpečnost stanovené v právních 
předpisech členského státu, v němž je 
výrobek dodáván na trh, jak jsou uvedeny 
v čl. 5 písm. b) a c), vezmou se při 
posuzování toho, zda je výrobek v souladu 
s obecným požadavkem na bezpečnost, 
v úvahu zejména tyto prvky, pokud 
existují:
a) dobrovolné vnitrostátní normy 
provádějící příslušné evropské normy 
odlišné od těch, jež jsou uvedeny v čl. 5 
písm. b);
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b) normy vypracované v členském státě, ve 
kterém je výrobek uváděn na trh;

c) doporučení Komise stanovující pokyny 
pro posuzování bezpečnosti výrobku;

d) pravidla správné praxe pro bezpečnost 
výrobku platná v daném oboru;

e) stav vývoje vědy a techniky.

Or. en

(viz čl. 3 odst. 3 směrnice 2001/95/ES a pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 1 a 2 a k článkům 2 
a 5 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Měl by být zachován stávající systém pro posuzování souladu s požadavkem na bezpečnost 
u spotřebních výrobků (který funguje velmi dobře). Nové aspekty, které by mohly zmást 
hospodářské subjekty a donucovací orgány, by měly být zvažovány na dobrovolném základě, 
aby byla vytvořena právní jistota. Za tímto účelem by mělo být pořadí prvního a druhého 
odstavce článku 6 přehozeno a nový odstavec 2 by měl být založen na dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh 155
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že neexistují harmonizační 
právní předpisy Unie, evropské normy ani 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovené v právních předpisech členského 
státu, v němž je výrobek dodáván na trh, 
jak jsou uvedeny v čl. 5 písm. a), b) a c), 
vezmou se při posuzování toho, zda je 
výrobek bezpečný, v úvahu zejména tato 
hlediska:

V případě, že neexistují harmonizační 
právní předpisy Unie, evropské normy ani 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovené v právních předpisech členského 
státu, v němž je výrobek dodáván na trh, 
jak jsou uvedeny v čl. 5 písm. a), b) a c), 
provede se před uvedením výrobku na trh 
posouzení jeho bezpečnosti v souladu 
s těmito kritérii:

Or. de
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Pozměňovací návrh 156
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že neexistují harmonizační 
právní předpisy Unie, evropské normy ani 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovené v právních předpisech členského 
státu, v němž je výrobek dodáván na trh, 
jak jsou uvedeny v čl. 5 písm. a), b) a c), 
vezmou se při posuzování toho, zda je 
výrobek bezpečný, v úvahu zejména tato 
hlediska:

Pokud nejsou zahrnuty do 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
evropských norem ani požadavků na 
ochranu zdraví a bezpečnost stanovených
v právních předpisech členského státu, 
v němž je výrobek dodáván na trh, jak jsou 
uvedeny v čl. 5 písm. a), b) a c), vezmou se 
při posuzování toho, zda je výrobek 
bezpečný, v úvahu zejména tato hlediska:

Or. es

Odůvodnění

Všechna hlediska zahrnutá v písmenech a) až e) jsou obecná, k nimž má být přihlíženo při 
posuzování rizik představovaných výrobkem, a ne všechna jsou zahrnuta v konkrétních 
evropských a vnitrostátních právních předpisech. Navrhujeme proto, aby tyto požadavky 
platily pro všechny výrobky, ať již jsou harmonizovány, či nikoli, zejména písmeno e), které je 
založeno na obecném požadavku pro všechny výrobky obsažené ve směrnici 87/357/EHS 
(směrnice, která se zrušuje).

Pozměňovací návrh 157
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria by měla být zohledňována 
všemi hospodářskými subjekty v průběhu 
celého výrobního a hodnotového řetězce.

Or. de



AM\1003186CS.doc 51/157 PE516.922v03-00

CS

Pozměňovací návrh 158
Constance Le Grip

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) charakteristiky výrobku, včetně jeho 
složení, balení, návodu k montáži 
a případně k instalaci a údržbě;

a) charakteristiky výrobku, včetně jeho 
pravosti, složení, balení, návodu k montáži 
a případně k instalaci a údržbě;

Or. fr

Odůvodnění

Pravost je pro spotřebitele zárukou bezpečnosti, neboť pomáhá zaručit původ a shodu 
výrobku, a měla by být proto nedílnou součástí kritérií pro posuzování bezpečnosti výrobků.  

Pozměňovací návrh 159
Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prezentace výrobku, označení, veškerá 
upozornění a návody k jeho použití 
a zneškodnění a veškeré další údaje nebo 
informace týkající se výrobku;

c) prezentace výrobku, označení, veškerá 
upozornění a návody k jeho použití 
a zneškodnění a veškeré další údaje nebo 
informace týkající se výrobku, které 
mohou mít také podobu pouhých ilustrací 
nebo piktogramů; 

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Matteo Salvini

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

c) prezentace výrobku, označení, veškerá 
upozornění a návody k jeho použití 
a zneškodnění a veškeré další údaje nebo 
informace týkající se výrobku;

c) prezentace výrobku, označení, veškerá 
upozornění a návody k jeho použití 
a zneškodnění a veškeré další údaje nebo 
informace týkající se výrobku, které 
mohou mít také podobu pouhých ilustrací 
nebo piktogramů;

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů;

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů, kteří 
budou výrobek pravděpodobně za 
rozumně předvídatelných podmínek 
používat;

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 13 a k čl. 16 odst. 2a (novému) předložené 
stejným autorem)

Odůvodnění

Pojem „ zranitelní spotřebitelé“ zahrnuje široké spektrum situací, které se vymykají běžným 
podmínkám odpovědnosti. Riziko pro zranitelné spotřebitele je proto třeba posuzovat 
s ohledem na pravděpodobnost, s jakou uvedený výrobek za rozumně předvídatelných 
podmínek použijí. Tato změna je rovněž zahrnuta v pozměňovacím návrhu, jímž se navrhuje 
nový čl. 16 odst. 2a, předloženém stejným autorem.

Pozměňovací návrh 162
Heide Rühle
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů;

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku za 
rozumně předvídatelných podmínek, 
zejména zranitelných spotřebitelů, jako 
jsou děti, senioři a osoby se zdravotním 
postižením, přičemž se zohlední 
zranitelnost podle konkrétních kategorií 
výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů;

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů, jako 
jsou děti, senioři a osoby se zdravotním 
postižením, přičemž se zohlední 
zranitelnost podle konkrétních rizik 
představovaných výrobkem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 

d) charakteristické rysy spotřebitelů, kteří 
jsou vystaveni riziku při používání 
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zejména zranitelných spotřebitelů; výrobku;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Morten Løkkegaard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.

e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
výrobek:

– i když není potravinou, potravině podobá 
a mohl by být s potravinou zaměněn 
vzhledem ke své formě, vůni, barvě, 
vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám;
– i když není hračkou, hračku jasně 
připomíná a je pravděpodobné, že bude 
zvláště lákavý pro děti.

Or. en

Odůvodnění

Jakýkoli výrobek může být „lákavý pro děti“ už proto, že děti se často zajímají o předměty, 
které používají dospělí. S ohledem na tuto skutečnost je obtížné posoudit, zda je daný výrobek 
„lákavý pro děti“. Výrobce by proto měl zvážit zvláštní bezpečnostní opatření či varování 
pouze v případě, že výrobek jasně připomíná hračku. 

Pozměňovací návrh 166
Othmar Karas

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

e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.

e) vzhled výrobku, jeho vlastnosti a obal, 
a zejména pokud se výrobek, i když není 
potravinou, potravině podobá a mohl by 
být s potravinou zaměněn vzhledem ke své 
formě, vůni, barvě, vzhledu, balení, 
označení, objemu, velikosti či jiným 
charakteristikám; zejména v případě 
výrobku, který může přilákat děti, aby jej 
používaly způsobem, který představuje 
riziko pro jejich zdraví a bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Pablo Arias Echeverría

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.

e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám, nebo 
pokud by mohl kvůli svým 
charakteristikám – formě, dekoraci, vůni, 
zvuku, pohybu atd. – přitahovat děti.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se, aby písmeno e) zahrnovalo výrobky, které přitahují děti, mohou pro ně ale být 
nebezpečné (např.: gumy na gumování ve tvaru potravin a s jejich vůní, mikrofony ve tvaru 
lízátek, lampy, ohřívače, zvlhčovače vzduchu, hubiče hmyzu, přístroje na výrobu zmrzliny, 
opékače topinek, sendvičovače a jiné předměty přitahující děti).
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Pozměňovací návrh 168
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Možnost dosáhnout vyšší úrovně 
bezpečnosti nebo dostupnost jiných 
výrobků, které představují nižší stupeň 
rizika, není důvodem k tomu, aby nebyl 
výrobek považován za bezpečný.

Možnost dosáhnout vyšší úrovně 
bezpečnosti nebo dostupnost jiných 
výrobků, které představují nižší stupeň 
rizika, není dostatečným důvodem k tomu, 
aby nebyl výrobek považován za bezpečný.

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se při posuzování, 
zda je výrobek bezpečný, berou v úvahu 
zejména následující hlediska, jsou-li 
k dispozici:

vypouští se

a) stav vývoje vědy a techniky;
b) evropské normy jiné než ty, na které 
byly zveřejněny odkazy v Úředním 
věstníku Evropské unie v souladu s články 
16 a 17;
c) mezinárodní normy;
d) mezinárodní dohody;
e) doporučení nebo pokyny Komise pro 
posuzování bezpečnosti výrobku;
f) národní normy vypracované v členském 
státě, ve kterém je výrobek dodáván na 
trh;
g) pravidla správné praxe pro bezpečnost 
výrobku platná v daném oboru;
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h) rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že bude zachován stávající systém pro posuzování souladu s požadavkem na 
bezpečnost u spotřebních výrobků (který funguje velmi dobře). Nové aspekty, které by mohly 
zmást hospodářské subjekty a donucovací orgány, by měly být zvažovány na dobrovolném 
základě, aby byla vytvořena právní jistota. Za tímto účelem by mělo být pořadí prvního 
a druhého odstavce článku 6 přehozeno a nový odstavec 2 by měl být založen na 
dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh 170
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kromě prvků uvedených v odstavci 1 
mohou být při posuzování toho, zda je 
výrobek bezpečný, zohledněna i tato 
hlediska týkající se výrobků a jejich 
používání, a to zejména:
a) charakteristiky výrobku, včetně jeho 
pravosti, složení, balení, návodu 
k montáži a případně k instalaci a údržbě;
b) vliv na jiné výrobky, jestliže lze 
rozumně předpokládat, že výrobek bude 
používán s jinými výrobky;
c) prezentace výrobku, označení, veškerá
upozornění a návody k jeho použití 
a zneškodnění a veškeré další údaje nebo 
informace týkající se výrobku;
d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů, kteří 
budou výrobek pravděpodobně za 
rozumně předvídatelných podmínek 
používat;
e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
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výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.
Možnost dosáhnout vyšší úrovně 
bezpečnosti nebo dostupnost jiných 
výrobků, které představují nižší stupeň 
rizika, není důvodem k tomu, aby nebyl 
výrobek považován za bezpečný.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k čl. 6 odst. 1, 1a (novému) a 2 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Nové aspekty, které by mohly zmást hospodářské subjekty a donucovací orgány, by měly být 
zvažovány na dobrovolném základě, aby byla vytvořena právní jistota. Za tímto účelem by 
mělo být pořadí prvního a druhého odstavce článku 6 přehozeno a nový odstavec 2 by měl být 
založen na dobrovolnosti. Kromě navrhovaných kritérií by rovněž mělo být možné 
zohledňovat pravost výrobků, neboť mnoho padělků není bezpečných.

Pozměňovací návrh 171
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stav vývoje vědy a techniky; vypouští se

Or. en

(viz pozměňovací návrh , jímž se navrhuje nový čl. 6 odst. 1a, předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Přesunuto na konec seznamu. Přestože je důležité přihlížet ke stavu vývoje a techniky, nemělo 
by se jednat o první hledisko, které má být zohledněno. Vývoj vědy zpravidla vede k vyššímu 
stupni bezpečnosti. Výrobek však stále může být považován za bezpečný, i když jsou na trhu 
jiné výrobky splňující ještě vyšší bezpečnostní normy. Tato změna je rovněž zahrnuta 
v pozměňovacím návrhu, jímž se navrhuje nový čl. 6 odst. 1a, předloženém stejným autorem.



AM\1003186CS.doc 59/157 PE516.922v03-00

CS

Pozměňovací návrh 172
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stav vývoje vědy a techniky; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Kritéria pro vyhodnocení bezpečnosti výrobku musí být objektivní a dostupná výrobcům, aby 
se zaručilo jejich provádění. Stav vývoje vědy a techniky a rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti tyto podmínky nesplňují.

Pozměňovací návrh 173
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) požadavky stanovené podle čl. 16 odst. 
1 v souvislosti s žádostí o normalizaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zásada předběžné opatrnosti; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 175
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) základní požadavky obsažené 
v pověřeních k vypracování normy 
v souladu s článkem 16 tohoto nařízení;

Or. fr

Odůvodnění

Při práci na nové normě může být přezkum dodržování základních požadavků obsažených 
v pověřeních k vypracování normy užitečným ukazatelem bezpečnosti výrobku.

Pozměňovací návrh 176
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) normy v jiných členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) základní požadavky zveřejněné Komisí 
za účelem splnění ustanovení čl. 4 odst. 1 
písm. a) směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků; 
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Or. es

Pozměňovací návrh 178
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti.

vypouští se

Or. en

(viz pozměňovací návrh , jímž se navrhuje nový čl. 6 odst. 1a, předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Toto kritérium se zdá být nahodilé a vytváří právní nejistotu pro hospodářské subjekty, jimž 
přísluší stanovit, jaká jsou „rozumná očekávání spotřebitelů“ pro každý výrobek, bez jakékoli 
záruky, že si orgány dozoru nad trhem nevyloží toto pojetí rozdílným způsobem. Tato změna je 
rovněž zahrnuta v pozměňovacím návrhu, jímž se navrhuje nový čl. 6 odst. 1a, předloženém 
stejným autorem.

Pozměňovací návrh 179
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Kritéria pro vyhodnocení bezpečnosti výrobku musí být objektivní a dostupná výrobcům, aby 
se zaručilo jejich provádění. Stav vývoje vědy a techniky a rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti tyto podmínky nesplňují.
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Pozměňovací návrh 180
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) právní předpisy Unie, co se týče 
alternativ ke zkouškám na zvířatech pro 
regulační účely, jak je popsáno v nařízení 
(EU) č. 1907/2006 a 1223/2009 a ve 
směrnici 2010/63/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) stav vývoje vědy a techniky.

Or. en

(viz pozměňovací návrh , jímž se navrhuje nový čl. 6 odst. 1a, předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Přesunuto na konec seznamu. Přestože je důležité přihlížet ke stavu vývoje a techniky, nemělo 
by se jednat o první hledisko, které má být zohledněno. Vývoj vědy zpravidla vede k vyššímu 
stupni bezpečnosti. Výrobek však stále může být považován za bezpečný, i když jsou na trhu 
jiné výrobky splňující ještě vyšší bezpečnostní normy. Tato změna je rovněž zahrnuta 
v pozměňovacím návrhu, jímž se navrhuje nový čl. 6 odst. 1a, předloženém stejným autorem.

Pozměňovací návrh 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 a
Označení CE+

Označení CE+ smí umístit pouze výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce.
Označení CE+ je připojováno pouze ke 
spotřebním výrobkům, na které se 
vztahuje toto nařízení, a nesmí být 
připojeno k žádným jiným výrobkům. 
Označení CE+ je připojeno po provedení 
zkoušek reprezentativních vzorků výrobků 
uváděných na trh vybraných namátkově 
pod dohledem soudního úředníka, orgánu 
nebo jakékoli jiné kvalifikované osoby 
určené každým členským státem.
Označení CE+ je jediným označením, 
které potvrzuje, že výrobek byl testován 
a shledán bezpečným.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Označení CE+

1. Označení CE+ smí umístit pouze 
výrobce nebo jeho zplnomocněný 
zástupce.
2. Označení CE+ je připojováno pouze ke 
spotřebním výrobkům, na které se 
vztahuje toto nařízení, a nesmí být 
připojeno k žádným jiným výrobkům.
3. Připojením označení CE+ výrobce 
udává, že výrobek byl testován 
akreditovaným subjektem, jenž je 
způsobilý posuzovat bezpečnost 
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konkrétního výrobku, a že tento subjekt 
shledal, že výrobek je v souladu 
s požadavkem na bezpečnost obsaženým 
v tomto nařízení. Označení CE+ je 
připojeno po provedení zkoušek 
reprezentativních vzorků výrobků 
uváděných na trh vybraných namátkově 
pod dohledem soudního úředníka, orgánu 
nebo jakékoli jiné kvalifikované osoby 
určené každým členským státem. 
4. Označení CE+ je jediným označením, 
které potvrzuje, že výrobek byl testován 
a shledán bezpečným.
5. Je zakázáno připojovat na výrobek 
označení, značky nebo nápisy, které by 
mohly uvádět třetí stranu v omyl, pokud 
jde o význam nebo tvar označení CE+. 
Jakékoliv jiné označení může být 
k výrobku připojeno za předpokladu, že 
tím nebude snížena viditelnost, čitelnost 
a význam označení CE+.
6. Členské státy zajistí řádné provádění 
režimu pro označení CE+ a přijmou 
vhodná opatření v případě nesprávného 
použití označení. Členské státy stanoví 
rovněž sankce za porušení, jež mohou 
zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení. Tyto sankce musí být přiměřené 
závažnosti porušení a musí účinně 
odrazovat od nesprávného použití.

Or. en

Odůvodnění

Většina modelů zapalovačů prodávaných v EU, které nesplňují předpisy, nese osvědčení 
o shodě získané po zkouškách provedených třetí stranou. Je to možné z toho důvodu, že do 
sběru vzorků není zapojena nezávislá třetí strana, a výrobci tudíž mohou ke zkouškám 
předložit připravené vzorky, které neodpovídají tomu, co ve skutečnosti prodávají, a obdržet 
tak osvědčení o shodě pro výrobky, které nebyly zkontrolovány. To je klamné jednání 
a představuje skutečné riziko pro bezpečnost spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 184
Markus Pieper, Markus Ferber
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Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. de

Odůvodnění

Povinné uvedení původu by pro spotřebitele nepředstavovalo žádnou přidanou hodnotu 
a způsobilo by zbytečný zmatek. Pravidla, která platila dosud, zajišťovala, aby byla 
bezpečnost spotřebitelů zaručena. Povinné uvádění původu by navíc vytvořilo zbytečnou další 
byrokracii, která by uškodila zejména MSP.

Pozměňovací návrh 185
Ashley Fox

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
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1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
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nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Požadavkem uvádět původ spotřebních výrobků se nezabývá hodnocení dopadů a není ani 
obsažen v novém právním rámci. Daný požadavek by nevedl k větší bezpečnosti spotřebitelů 
ani dohledatelnosti výrobků, které jsou již zajištěny jinými prostředky v harmonizovaných 
právních předpisech a v nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků. U výrobků, které 
procházejí složitým celosvětovým dodavatelským řetězcem, by také mohli být spotřebitelé 
zmateni. Zavedení tohoto požadavku by navíc bylo pro hospodářské subjekty a veřejné orgány 
nákladné.

Pozměňovací návrh 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. de
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Odůvodnění

Povinné uvedení původu nezlepší bezpečnost výrobků. Adresa výrobce a identifikační číslo 
musí být již na výrobcích uváděny dnes, což umožňuje jejich dohledatelnost. Propojení 
bezpečnosti výrobků s ustanoveními celního kodexu by pro dotyčné podniky představovalo 
značné náklady a ztrátu času.

Pozměňovací návrh 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. pl

Pozměňovací návrh 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Návrh nařízení
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení povinného uvádění původu související s celními předpisy týkajícími se 
nepreferenčního původu zboží nebylo posuzováno v rámci předchozího posouzení dopadu 
provedeného Komisí. Tento návrh je navíc srovnatelný s návrhem nařízení COM(2005)661, 
který byl stažen v dubnu 2013.

Pozměňovací návrh 190
Adam Bielan

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
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výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. pl

Pozměňovací návrh 191
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu a 
původu v něm použitých materiálů, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku. Příslušná 
informace musí být v každém případě 
viditelná a pro spotřebitele jasně 
rozeznatelná.

Or. it

Pozměňovací návrh 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku. Výrobci a dovozci 
rovněž k výrobkům připojují označení 
původu použitých materiálů. Označení
původu hotového výrobku musí být 
uvedeno tak, aby bylo pro spotřebitele 
jasně viditelné.

Or. it

Pozměňovací návrh 193
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, 
včetně země původu suroviny použité pro 
jeho výrobu, nebo v případech, kdy to 
velikost nebo povaha výrobku neumožňuje, 
aby byl tento údaj uveden na obalu nebo 
v dokladu přiloženém k výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby země na štítku nebyla zemí „poslední ekonomické přeměny“. Jinak by např. 
evropská kožešina vyrobená v Číně nesla označení „Země původu: Čína“ a spotřebitelé by 
neměli možnost zjistit, kde a za jakých podmínek byla daná surovina, v tomto případě 
kožešina, vyrobena.

Pozměňovací návrh 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

1. Výrobci a dovozci musí uvést zemi 
původu výrobku, aby byla zajištěna jeho 
dohledatelnost v rámci dodavatelského 
řetězce. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla 
na všech výrobcích – nezávisle na tom, zda 
pocházejí z EU, nebo ze třetí země –
uvedena země jejich původu, nebo v 
případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku. Distributoři musí 
zajistit, aby byla na výrobku jeho země 
původu náležitě uvedena výrobcem nebo 
dovozcem ještě předtím, než jej uvedou na 
evropský vnitřní trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla na 
výrobku uvedena země jeho původu a 
původu v něm použitých materiálů, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

Or. it

Odůvodnění

Složení výrobku je klíčovým prvkem k posouzení jeho bezpečnosti. Informace o výrobku musí 
rovněž uvádět původ materiálů, které v něm byly použity. Povinné uvádění původu použitých 
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materiálů by posílilo špičkovou úroveň MSP v těch členských státech, které byly 
z ekonomického hlediska postiženy nedostatkem transparentnosti v této oblasti.

Pozměňovací návrh 196
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) č. 
2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.

2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla o 
nepreferenčním původu stanovená v 
článcích 52 až 55, včetně aktů v přenesené 
pravomoci, které budou přijaty podle 
článku 55, nařízení č. XXXX/13, kterým se 
vydává celní kodex Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci na štítku s označením 
„Vyrobeno v ...“ uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát. Na veškerých 
výrobcích uváděných na vnitřní trh EU by 
měl být uveden také název a adresa 
výrobce.

Or. de

Pozměňovací návrh 198

Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci tento členský stát uvést.

Or. it

Odůvodnění

Pojem „Evropská unie“ je pro označení původu příliš obecný. 

Pozměňovací návrh 199
Gino Trematerra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobci jsou oprávněni uvádět původ 
pouze v angličtině („Made in [země]“), 
neboť je tato formulace pro spotřebitele 
snadno srozumitelná. 

Or. it

Pozměňovací návrh 200
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uvádění výrobků na trh výrobci 
zajistí, aby byly tyto výrobky navrženy 
a vyrobeny v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.

1. Před uvedením výrobků na trh výrobci 
zajistí, aby byly tyto výrobky navrženy 
a vyrobeny v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.
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Or. de

Pozměňovací návrh 201
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výrobci spotřebitelům poskytnou 
dostatečné informace, které jim umožní 
posoudit rizika spojená s výrobkem 
v průběhu jeho běžného nebo 
předvídatelného používání, pokud tato 
rizika nejsou bez bezprostředně zřejmá bez 
řádného upozornění, aby proti nim mohli 
přijmout preventivní opatření.
Výrobci rizika spojená s výrobkem 
posoudí před jeho uvedením na trh.

Or. es

Odůvodnění

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos 
a productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Pozměňovací návrh 202
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci zajistí, aby se používaly 
postupy, díky kterým sériová výroba 

2. Výrobci zajistí, aby se používaly 
postupy, díky kterým výroba zůstane v 
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zůstane v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.

souladu s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4, dále s 
příslušnými požadavky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti obsaženými v 
harmonizačních ustanoveních Unie a v 
evropských normách a s požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnosti stanovenými 
v právních předpisech členských států, v 
nichž mají v úmyslu uvádět svůj výrobek 
na trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci zajistí, aby se používaly 
postupy, díky kterým sériová výroba 
zůstane v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.

2. Výrobci zajistí, aby se používaly 
postupy, díky kterým sériová výroba 
zůstane v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.

Výrobci vedou rejstřík kontrol 
provedených na jednotlivých sériích a na 
požádání jej poskytují orgánům dohledu.

Or. es

Odůvodnění

Zkušenosti s vedením systému RAPEX ukazují, že výrobky na trhu nejsou homogenní. Často je 
tomu tak, že pokud jsou laboratorním zkouškám podrobeny tři vzorky prodávané na trhu, není 
žádný z nich stejný.

Pozměňovací návrh 204
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby byla identifikována rizika, které 
může výrobek případně představovat, 
provádí výrobci náležité postupy a zjišťují 
bezpečnost výrobku a jeho soulad s 
normami uvedenými v odstavci 2; Komise 
je zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 20, 
kterými upřesní aspekty, jež má výrobce 
prověřit v rámci analýzy možných rizik, 
včetně formátu analýzy.

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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. Aby byla zajištěna co největší 
bezpečnost výrobku, provádějí výrobci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů zkoušky vzorků, a to nejméně 
jednou ročně na reprezentativním vzorku 
výrobků uváděných na trh vybraných 
náhodně pod kontrolou soudního 
úředníka, orgánu nebo jiné kvalifikované 
osoby určené každým členským státem, 
prošetřují stížnosti a vedou knihy stížností, 
záznamy o nevyhovujících výrobcích a 
jejich staženích z oběhu a průběžně o všech 
těchto kontrolách informují distributory.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Franz Obermayr
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů nejméně jednou 
ročně a za přítomnosti kvalifikovaného 
představitele státu náhodné 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. 
Zejména musí výrobci provádět zkoušky 
za stejných podmínek u výrobků, které 
byly nebo jsou předmětem rozhodnutí 
Komise podle článku 12 nařízení o dozoru 
nad trhem s výrobky.

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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. Úměrně možným rizikům výrobku
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů zkoušky vzorků, a 
to nejméně jednou ročně na 
reprezentativním vzorku výrobků 
uváděných na trh vybraných náhodně pod 
kontrolou soudního úředníka, orgánu 
nebo jiné kvalifikované osoby určené 
každým členským státem, prošetřují 
stížnosti a vedou knihy stížností, záznamy 
o nevyhovujících výrobcích a jejich 
staženích z oběhu a průběžně o všech 
těchto kontrolách informují distributory.

Výrobci zejména provedou, a to za 
stejných podmínek, zkoušky výrobků, 
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které jsou nebo byly předmětem 
rozhodnutí Komise na základě článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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. Úměrně možným rizikům výrobku
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů zkoušky vzorků, a 
to nejméně jednou ročně na 
reprezentativním vzorku výrobků 
uváděných na trh vybraných náhodně pod 
kontrolou soudního úředníka, orgánu 
nebo jiné kvalifikované osoby určené 
každým členským státem, prošetřují 
stížnosti a vedou knihy stížností, záznamy 
o nevyhovujících výrobcích a jejich 
staženích z oběhu a průběžně o všech 
těchto kontrolách informují distributory. 
Výrobci zejména provedou, a to za 
stejných podmínek, zkoušky výrobků, 
které jsou nebo byly předmětem 
rozhodnutí Komise na základě článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v článku 6a (novém).

Pozměňovací návrh 209
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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 provádějí s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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.
Tyto informace poskytnou na požádání 
orgánům dohledu.

Or. es

Odůvodnění

Toto je velmi důležité v případech, kdy orgány obdrží stížnost na výrobek a chtějí vědět, zda 
již výrobce obdržel podobné stížnosti a jaká byla jeho reakce.

Pozměňovací návrh 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů zkoušky 
reprezentativních vzorků výrobků 
dodávaných na trh vybraných pod 
dohledem úředního činitele nebo jakékoli 
kvalifikované osoby určené členským 
státem, prošetřují stížnosti a vedou knihy 
stížností, záznamy o nevyhovujících 
výrobcích a jejich staženích z oběhu 
a průběžně o všech těchto kontrolách 
informují distributory.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit spolehlivost zkoušek vzorků výrobků poté, co 
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jsou uvedeny na trh, pokud se má za to, že mohou představovat potenciální riziko. Zavedení 
reprezentativnosti vzorků je zajištěno tím, že jsou vybrány třetí stranou (úředním činitelem 
nebo osobou, kterou určí příslušné vnitrostátní orgány členských států).

Pozměňovací návrh 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jsou-li nebo byly-li výrobky dodávané 
na trh předmětem rozhodnutí Komise na 
základě článku 12 [nařízení o dozoru nad 
trhem s výrobky], výrobci nebo případně 
dovozci provedou za účelem ochrany 
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů alespoň 
jednou ročně zkoušku reprezentativního 
vzorku výrobků dodávaných na trh 
zvoleného pod kontrolou úředního činitele 
nebo kvalifikované osoby určené každým 
členským státem;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést povinné zkoušky vzorků pro výrobce (nebo 
dovozce, je-li výrobce usazen ve třetí zemi), pokud jde o výrobky, které byly předmětem 
rozhodnutí na základě článku 12 nařízení o dozoru nad trhem s výrobky (výrobky 
představující vážné nebezpečí a odůvodňující akce Unie). Tyto zkoušky vzorků by měly být 
prováděny nejméně jednou ročně.

Pozměňovací návrh 212
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 

Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou dokumentaci 
pro kategorie výrobků. Technická 
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obsahuje, je-li to vhodné: dokumentace obsahuje, je-li to vhodné:

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje, je-li to vhodné:

Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje:

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje, je-li to vhodné:

Výrobce vypracuje technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje:

Or. es

Pozměňovací návrh 215
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkový popis výrobku a jeho základní 
vlastnosti důležité pro posouzení 
bezpečnosti výrobku;

a) celkový popis kategorie výrobku a její
základní vlastnosti důležité pro posouzení 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkový popis výrobku a jeho základní 
vlastnosti důležité pro posouzení 
bezpečnosti výrobku;

a) celkový popis výrobku, který umožní, 
aby informační dokumentace k výrobku 
byla jasně přiřaditelná k danému výrobku,
a jeho základní vlastnosti důležité pro 
posouzení bezpečnosti výrobku;

Or. es

Pozměňovací návrh 217
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Název a adresa výrobce.
Technická dokumentace musí být v jazyce 
členského státu, v němž je výrobek uváděn 
na trh, nebo v jazyce snadno 
srozumitelném orgánům dozoru nad 
trhem, které tuto dokumentaci požadují.

Or. es
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Odůvodnění

Je posílena dohledatelnost výrobku. Text je převzat z čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 

Pozměňovací návrh 218
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýzu možných rizik spojených 
s dotčeným výrobkem a řešení přijatá 
k odstranění nebo zmírnění těchto rizik, 
včetně výsledků všech zkoušek 
provedených výrobcem nebo jinou stranou 
jménem výrobce;

b) analýzu možných rizik spojených 
s dotčenou kategorií výrobků a řešení 
přijatá k odstranění nebo zmírnění těchto 
rizik, včetně výsledků všech zkoušek 
provedených výrobcem nebo jinou stranou 
jménem výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýzu možných rizik spojených s 
dotčeným výrobkem a řešení přijatá k 
odstranění nebo zmírnění těchto rizik, 
včetně výsledků všech zkoušek 
provedených výrobcem nebo jinou stranou 
jménem výrobce;

b) analýzu možných rizik spojených s 
dotčeným výrobkem podle [odstavce 2a]*
a řešení přijatá k odstranění nebo zmírnění 
těchto rizik, včetně výsledků všech 
zkoušek provedených výrobcem nebo jinou 
stranou jménem výrobce;

__________________

* Vložte prosím odstavec, který odpovídá 
pozměňovacímu návrhu 16 týkajícímu se 
čl. 8 odst. 2a (novému), předloženému 
Josefem Weidenholzerem. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 220
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případně seznam evropských norem 
uvedených v čl. 5 písm. b) nebo požadavků 
na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovených v právních předpisech 
členského státu, v němž je výrobek 
dodáván na trh, uvedených v čl. 5 písm. c), 
nebo jiných hledisek uvedených v čl. 6 
odst. 2, které se použijí za účelem splnění 
požadavku na obecnou bezpečnost 
stanoveného v článku 4.

c) případně seznam evropských norem 
uvedených v čl. 5 písm. b) nebo požadavků 
na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovených v právních předpisech 
členského státu, v němž jsou výrobky 
dodávány na trh, uvedených v čl. 5 písm. 
c), nebo jiných hledisek uvedených v čl. 6 
odst. 2, které se použijí za účelem splnění 
požadavku na obecnou bezpečnost 
stanoveného v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Pokud výrobce neuvádí výrobek na 
trh, jméno, svou zapsanou obchodní firmu 
nebo zapsanou ochrannou známku 
a adresu, na níž jej lze kontaktovat.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by na dováženém výrobku muselo být zobrazeno jméno a adresa výrobce usazeného 
mimo EU, byla by tato informace známa i konkurentům daného dovozce a obchodním 
zákazníkům, kteří by v důsledku toho mohli konkrétního dovozce v budoucnu obejít 
a nakupovat přímo od daného výrobce. To by odradilo malé a střední podniky od dovozu 
zboží a způsobilo by závažné narušení hospodářské soutěže. Navrhuje se proto zahrnout tuto 
informaci do technické dokumentace.
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Pozměňovací návrh 222
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud byly kterákoli z evropských norem, 
požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost 
nebo jiných hledisek uvedených v písm. c) 
prvním pododstavci použity pouze 
částečně, určí se ty části, jež byly použity.

Pokud byly kterákoli z evropských norem, 
požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost 
nebo jiných hledisek uvedených v písm. c) 
prvním pododstavci použity pouze 
částečně, určí se ty části, jež byly použity, 
a v případě potřeby se uvedou údaje 
o tom, jakým způsobem byla zohledněna 
rizika, na která se vztahují části, jež 
nebyly použity.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud se výrobci rozhodnou použít pouze část normy nebo požadavku na ochranu zdraví či 
bezpečnosti, měli by uvést, jakým způsobem se rozhodli řešit další rizika, na něž se daná 
norma vztahuje.

Pozměňovací návrh 223
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na odůvodněné
vyžádání ji poskytnou orgánům dozoru nad 
trhem, ať už v elektronické podobě či 
nikoli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na odůvodněné
vyžádání ji poskytnou orgánům dozoru nad 
trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co 
byl výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

5. Výrobci zajistí, aby příslušné části 
technické dokumentace byly po dobu pěti
let poté, co byl výrobek uveden na trh, na 
odůvodněné vyžádání k dispozici orgánům 
dozoru nad trhem, ať už v elektronické či 
papírové podobě.

Technická dokumentace se nemusí 
nacházet na území Unie, ani nemusí být 
trvale k dispozici ve fyzické podobě. Musí 
však být možné ji v přiměřené lhůtě 
zkompletovat a zpřístupnit.

Or. en

(viz čl. R2 odst. 9 a R4 odst. 9 rozhodnutí č. 768/2008/ES, přílohu VII A(2) směrnice 
2006/42/ES, pokyny ES pro uplatňování směrnice 2006/95/ES a pozměňovací návrh k čl. 10 

odst. 8 téhož autora)

Odůvodnění

Výrobci by měli pouze vypracovat technické specifikace pro neharmonizované spotřební 
výrobky na základě odůvodněné žádosti, protože u těchto výrobků se má obecně za to, že 
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nepředstavují vysoké riziko. Obecná povinnost by představovala neúměrnou administrativní 
zátěž. Navržené znění je inspirováno směrnicí o strojních zařízeních. Navržená doba 10 let 
jednoznačně přesahuje životnost většiny spotřebitelských výrobků a měla by být proto 
zkrácena.

Pozměňovací návrh 226
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co 
byl výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

5. Výrobci zajistí, aby technická 
dokumentace mohla být poskytnuta 
orgánům dozoru nad trhem na vyžádání 
po dobu deseti let poté, co byl výrobek 
uveden na trh.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků by nemělo být přísnější než harmonizované 
právní předpisy. Dovozci by tudíž neměli být povinni uchovávat technickou dokumentaci, ale 
poskytnout ji příslušným orgánům na vyžádání.

Pozměňovací návrh 227
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

5. Výrobci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek naposledy uveden na trh, a na 
vyžádání ji poskytnou orgánům dozoru nad 
trhem.

Or. es
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Odůvodnění

Tato doba by měla začínat poslední den, kdy byl výrobek uveden na trh.

Pozměňovací návrh 228
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele 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 zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele 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. 
V tomto případě by mělo být doporučeno, 
aby spotřebitelé uchovali informace 
uvedené na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele snadno viditelný a čitelný, 
nebo v případech, kdy to velikost nebo 
povaha výrobku neumožňuje, aby byla 
požadovaná informace uvedena na obalu 

6. Výrobci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden model výrobku, typ, 
série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný 
prvek umožňující identifikaci výrobku, 
který je pro spotřebitele snadno viditelný 
a čitelný, nebo v případech, kdy to velikost 
nebo povaha výrobku neumožňuje, aby 
byla požadovaná informace uvedena na 
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nebo v dokladu přiloženém k výrobku. obalu nebo v dokladu přiloženém 
k výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele 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 zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele 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, 
přičemž v takovém případě s upozorněním 
„informace k uchování“.

Or. fr

Odůvodnění

Jsou-li identifikační údaje uvedeny na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku, 
spotřebitelé by měli být poučeni, aby je uchovali.

Pozměňovací návrh 231
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejsou-li informace umožňující 
identifikaci výrobku uvedeny přímo na 
výrobku, výrobce uvede dostatečně 
viditelným způsobem, že nosič informací 



AM\1003186CS.doc 91/157 PE516.922v03-00

CS

musí být zachován.

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud se výrobci domnívají, že jejich 
výrobky nepředstavují žádné riziko nebo 
představují pouze nízkou míru rizika, 
ustanovení odstavců 3, 4 a 5 se nepoužijí. 
Při tomto posouzení musí být výrobce na 
odůvodněné vyžádání schopen prokázat 
své rozhodnutí příslušným orgánům 
dozoru nad trhem a svým odběratelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Za účelem posílení bezpečnosti 
výrobků vypracují výrobci seznam svých 
modelů výrobků a zpřístupní jej 
jakýmikoli vhodnými prostředky veřejnosti 
a dalším hospodářským subjektům.
Výrobce poskytne orgánům dozoru nad 
trhem, stejně jako veškerým 
hospodářským subjektům, jimž distribuuje 
své výrobky, na vyžádání doklady 
potvrzující podstatné rozdíly 
v charakteristikách modelů jeho výrobků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 234
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Výrobce vypracuje seznam modelů 
výrobků s přiloženou fotografií a 
zpřístupní jej veřejnosti a dalším 
hospodářským subjektům jakýmikoli 
vhodnými prostředky, zejména pokud jde 
o výrobky, které jsou předmětem 
rozhodnutí Komise podle článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky 
[XREFX].
Výrobce poskytne na vyžádání orgánům 
dozoru nad trhem, stejně jako veškerým 
hospodářským subjektům, jimž distribuuje 
své výrobky, doklady potvrzující podstatné 
rozdíly v charakteristikách svých modelů 
ve smyslu definice uvedené v čl. 3 odst. 2 
tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na seznam modelů s fotografií, který existuje v polském právu, umožňuje vyhnout 
se jakékoli záměně modelů. Hospodářské subjekty již nebudou moci obejít opatření týkající se 
stažení z trhu tím, že znásobí počet modelů u výrobků, které jsou v podstatě podobné.

Pozměňovací návrh 235
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Výrobce vypracuje seznam svých 
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modelů výrobků s přiloženou fotografií a 
zpřístupní jej veřejnosti a dalším 
hospodářským subjektům jakýmikoli 
vhodnými prostředky, zejména pokud jde 
o výrobky, které jsou předmětem 
rozhodnutí Komise podle článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky 
[XREFX], a výrobky, které jsou 
předmětem široké distribuce. 
Výrobce poskytne na vyžádání orgánům 
dozoru nad trhem, stejně jako veškerým 
hospodářským subjektům, jimž distribuuje 
své výrobky, doklady potvrzující podstatné 
rozdíly v charakteristikách svých modelů 
ve smyslu definice uvedené v čl. 3 odst. 2 
tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na seznam modelů s fotografií, který existuje v polském právu, umožňuje vyhnout 
se jakékoli záměně modelů. Hospodářské subjekty již nebudou moci obejít opatření týkající se 
stažení z trhu tím, že znásobí počet modelů u výrobků, které jsou v podstatě podobné.

Pozměňovací návrh 236
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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 uvedou své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na výrobku, nebo není-li to 
možné, tyto informace budou uvedeny na 
obalu nebo v dokladu přiloženém 
k výrobku, nebo na internetové stránce 
jasně uvedené na výrobku nebo na jeho 
obalu či v přiložených dokladech. Adresa 
musí uvádět jedno místo, na kterém lze 
výrobce kontaktovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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 uvedou na výrobku své jméno, 
svou zapsanou obchodní firmu nebo 
zapsanou ochrannou známku a adresu, na 
níž je lze kontaktovat. Nelze-li uvést 
všechny tyto informace z důvodu velikosti, 
charakteru nebo obalu výrobku, uvede se 
pouze ochranná známka. Adresa musí 
uvádět jedno místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů proporcionality a s cílem zabránit další byrokracii a nákladům vyplývajícím 
z dodatečného obalu a dokumentace, zejména v případě malých výrobků nebo výrobků, které 
jsou prodávány jednotlivě, by mělo stačit uvést pouze zapsanou ochrannou známku.

Pozměňovací návrh 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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. Když výrobci uvádějí nějaký výrobek na 
trh, uvedou své jméno, svou zapsanou 
obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na výrobku, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku, nebo na 
internetové stránce jasně uvedené na 
výrobku nebo na jeho obalu či 
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v přiložených dokladech. Adresa musí 
uvádět jedno místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 10 odst. 3 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Zejména pro malé výrobky (například ponožky) a výrobky, které se mohou prodávat 
samostatně jako jednotlivé položky (například golfové míčky), by navrhovaná povinnost vedla 
k vysokým dodatečným nákladům, protože by informace musely být poskytnuty na 
samostatných dokladech. Uvedení internetové stránky pro nalezení dalších informací by bylo 
efektivnější z hlediska nákladů a ohleduplnější k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 239
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh, s 
výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce nebo ve vizuálním 
formátu, který je spotřebiteli snadno 
srozumitelný, jak stanoví členský stát, v 
němž je výrobek dodáván na trh, s 
výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Překlad do všech jazyků EU může být v některých případech účinně nahrazen pokyny ve 
formě obrázků a piktogramů. Tato inovativní řešení jsou dobrou a atraktivní alternativou 
k technickým výrazům používaným v pokynech k některým výrobkům.

Pozměňovací návrh 240
Heide Rühle
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh, s 
výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce nebo způsobem, který 
je spotřebiteli snadno srozumitelný, jak 
stanoví členský stát, v němž je výrobek 
dodáván na trh, s výjimkou případů, kdy 
může být výrobek používán bezpečně a 
podle určení výrobce bez takových pokynů 
a bezpečnostních informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Pablo Arias Echeverría

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh, s 
výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace pro spotřebitele v jasné a 
srozumitelné formě a v jazyce, který je 
spotřebiteli snadno srozumitelný, jak 
stanoví členský stát, v němž je výrobek 
dodáván na trh, s výjimkou případů, kdy 
může být výrobek používán bezpečně a 
podle určení výrobce bez takových pokynů 
a bezpečnostních informací.

Or. es

Pozměňovací návrh 242
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Pokyny a bezpečnostní informace 
uvedené v odstavci 8 jsou umístěny 
zřetelně a jsou dobře viditelné, snadno 
čitelné a případně nesmazatelné. Nejsou 
žádným způsobem skryty, zastřeny, 
zkráceny nebo odděleny jiným textem 
nebo vyobrazením či jiným způsobem.

Or. fr

Odůvodnění

 Poskytování pokynů a bezpečnostních informací je užitečné pouze v případě, že jsou jasně 
čitelné. Je proto vhodné tuto skutečnost uvést, a to v souladu s nařízením 1169/2011 o 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 243
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. (Netýká se českého znění).

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 10 odst. 7 a k čl. 11 odst. 5 předložený stejným autorem)
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Kromě toho 
výrobci o tom neprodleně informují orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států, v nichž výrobek dodávali na trh, a 
uvedou podrobnosti zejména o riziku pro 
zdraví a bezpečnost a o přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
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případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních. V naléhavých případech nebo 
pokud výrobce nesplní své povinnosti, 
budou členské státy požadovat, aby 
výrobce přijal nápravná opatření podle čl. 
9 odst. 3 nařízení [Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../... o dozoru 
nad trhem s výrobky]*.
__________________

*Pozn. pro Úř. věst.: prosím vložte číslo, 
datum a odkaz na nařízení o dozoru nad 
trhem s výrobky (COD 2013/0048).

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu.
Výrobci zajistí, aby měli zavedené postupy 
pro přijetí nápravných opatření, stažení 
výrobků z trhu nebo z oběhu. Kromě toho, 
pokud výrobek není bezpečný, výrobci o 
tom neprodleně informují orgány dozoru 
nad trhem jednotlivých členských států, v 
nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
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bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Spotřebitelé, 
jichž se může nesoulad výrobku 
potenciálně dotknout, musí být navíc 
účinně informováni. Kromě toho výrobci 
o tom neprodleně informují orgány dozoru 
nad trhem jednotlivých členských států, v 
nichž výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních. 

Or. de

Pozměňovací návrh 248
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
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okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu.
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu, a přiměřené 
a účinné upozorní spotřebitele, kterým 
kvůli tomuto nesouladu výrobku hrozí 
riziko. Kromě toho výrobci o tom 
neprodleně informují orgány dozoru nad 
trhem jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Rovněž učiní příslušná opatření s cílem 
upozornit spotřebitele na nebezpečí, které 
může tento výrobek pro ně představovat.
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci neprodleně upozorní 
spotřebitele na potenciální rizika výrobku, 
který není v souladu s tímto nařízením, a 
poskytnou poradenství ohledně 
preventivních opatření, která je nutné 
učinit, a informují orgány dozoru nad 
trhem jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu.
Kromě toho, pokud výrobek není 

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu, a přiměřené 
a účinné upozorní spotřebitele, kterým 
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bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

kvůli tomuto nesouladu výrobku hrozí 
riziko. Kromě toho výrobci o tom 
neprodleně informují orgány dozoru nad 
trhem jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Dovozce hraje významnou roli, protože on je zodpovědný za výrobek, který hodlá uvést na 
evropský trh. V důsledku toho je nezbytné, aby dovozci před uvedením výrobku na trh zajistili 
splnění několika požadavků, zejména aby bylo provedeno odpovídající posouzení souladu, 
aby výrobce vypracoval odpovídající technickou dokumentaci a aby výrobek nesl požadované 
označení shody.

Pozměňovací návrh 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních a výsledcích těchto opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby informace, které výrobci poskytují orgánům dozoru nad trhem, 
zahrnovaly výsledky případných přijatých nápravných opatření, aby se zajistila odpovídající 
informovanost orgánů dozoru nad trhem (follow-up).  Stejná povinnost by měla platit pro 
výrobce (článek 8), dovozce (článek 10) i distributory (článek 11).

Pozměňovací návrh 253
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Výrobci zajistí, aby měli zavedené 
postupy pro přijímání nápravných 
opatření, stažení výrobku z trhu nebo z 
oběhu, a zpřístupní tyto postupy na 
požádání orgánům pro dohled nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Přiměřeně potenciálnímu riziku 
daného výrobku se výrobci pravidelně 
informují jak o aktuálním stavu vědy a 
techniky, tak o pravidlech a normách, 
které mají být použity v souladu s čl. 6 
odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Ashley Fox
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podávat orgánům dozoru nad trhem na 
základě jejich žádosti všechny informace a 
doklady nezbytné k prokázání souladu 
výrobku;

(a) podávat orgánům dozoru nad trhem na 
základě jejich odůvodněné žádosti všechny 
informace a doklady nezbytné k prokázání 
souladu výrobku;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 4, 
6 a 7.

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4, aby výrobce splnil 
požadavky stanovené v článku 8 a aby 
technická dokumentace byla vypracována 
výrobcem za použití článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 4, 

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 4 a 
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6 a 7. 6.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k čl. 8 odst. 4 písm. c) a čl. 8 odst. 7 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

Pokud by na dováženém výrobku muselo být zobrazeno jméno a adresa výrobce usazeného 
mimo EU, byla by tato informace známa i konkurentům daného dovozce a obchodním 
zákazníkům, kteří by v důsledku toho mohli konkrétního dovozce v budoucnu obejít a 
nakupovat přímo od daného výrobce. To by odradilo malé a střední podniky od dovozu zboží 
a způsobilo by závažné narušení hospodářské soutěže. Navrhuje se proto zahrnout tuto 
informaci do technické dokumentace.

Pozměňovací návrh 258
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 4, 
6 a 7.

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v článku 8, 
především aby technická dokumentace 
poskytnutá výrobcem podle čl. 8 odst. 4 , 
odpovídala možným rizikům spojeným 
s výrobkem.

Or. de

Pozměňovací návrh 259
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
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zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 4, 
6 a 7.

zajistí, aby byl výrobek v souladu s 
požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4, aby výrobce splnil 
požadavky stanovené v článku 8 a aby 
technická dokumentace vypracovaná 
výrobcem za použití čl. 8 odst. 4 byla 
v souladu s možnými riziky spojenými s 
výrobkem.

Or. en

Odůvodnění

Dovozce hraje významnou roli, protože on je zodpovědný za výrobek, který hodlá uvést na 
evropský trh. V důsledku toho je nezbytné, aby dovozci před uvedením výrobku na trh zajistili 
splnění několika požadavků, zejména aby bylo provedeno odpovídající posouzení souladu, 
aby výrobce vypracoval odpovídající technickou dokumentaci a aby výrobek nesl požadované 
označení shody.

Pozměňovací návrh 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Dovozci uvedou své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na výrobku, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku, nebo na 
internetové stránce jasně uvedené na 
výrobku nebo na jeho obalu či 
v přiložených dokladech. Zajistí, aby 
informace na štítku poskytnutém výrobcem 
nezakrýval žádný další štítek.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 7 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Zejména pro malé výrobky (například ponožky) a výrobky, které se mohou prodávat 
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samostatně jako jednotlivé položky (například golfové míčky), by navrhovaná povinnost vedla 
k vysokým dodatečným nákladům, protože by informace musely být poskytnuty na 
samostatných dokladech. Uvedení internetové stránky pro nalezení dalších informací by bylo 
efektivnější z hlediska nákladů a ohleduplnější k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Dovozci uvádějí na výrobku nebo 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. 
Nesmí překrýt žádné povinné informace a 
informace týkající se bezpečnosti
poskytnuté výrobcem.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění fráze „není-li to možné“ znamená umožnit dovozcům při provádění ustanovení čl. 
10 odst. 3 větší flexibilitu (mohou uvést informace na obalu a ne nezbytně na výrobku, a proto 
není třeba otevírat balení). Účelem modifikace poslední věty je řešit jiné formy možného 
překrytí základních informací (nejenom použitím štítků, protože překrýt lze například 
použitím jiného obalu). Kromě toho by se informace, na které se odkazuje v tomto ustanovení, 
neměly omezovat na informace poskytnuté na štítku.

Pozměňovací návrh 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dovozci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
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spotřebitele 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dovozci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele snadno viditelný a čitelný, 
nebo aby byla požadovaná informace 
uvedena na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Dovozci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh, s 
výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Dovozci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce nebo ve vizuálním 
formátu, který je spotřebiteli snadno 
srozumitelný, jak stanoví členský stát, v 
němž je výrobek dodáván na trh, s 
výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
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informací.

Or. en

Odůvodnění

Překlad do všech jazyků EU může být v některých případech účinně nahrazen pokyny ve 
formě obrázků a piktogramů. Tato inovativní řešení jsou dobrou a atraktivní alternativou 
k technickým výrazům používaným v pokynech k některým výrobkům.

Pozměňovací návrh 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
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.

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
zkoušky vzorků výrobků dodávaných na 
trh, a to nejméně jednou ročně na 
reprezentativním vzorku výrobků 
uváděných na trh vybraných náhodně pod 
kontrolou úředního činitele, orgánu nebo 
jiné kvalifikované osoby určené každým 
členským státem, 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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Matteo Salvini

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

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
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.

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
zkoušky vzorků výrobků dodávaných na 
trh, a to nejméně jednou ročně na 
reprezentativním vzorku výrobků 
uváděných na trh vybraných náhodně pod 
kontrolou úředního činitele, orgánu nebo 
jiné kvalifikované osoby určené každým 
členským státem, 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. Dovozci zejména provedou, a 
to za stejných podmínek, zkoušky výrobků, 
které jsou nebo byly předmětem 
rozhodnutí Komise na základě článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
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.

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
zkoušky vzorků výrobků dodávaných na 
trh, a to nejméně jednou ročně na 
reprezentativním vzorku výrobků 
uváděných na trh vybraných náhodně pod 
kontrolou úředního činitele, orgánu nebo 
jiné kvalifikované osoby určené každým 
členským státem, prošetřují stížnosti a 
vedou knihy stížností, záznamy o 
nevyhovujících výrobcích a jejich 
staženích z oběhu a průběžně o všech 
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těchto kontrolách informují výrobce a 
distributory. Dovozci zejména provedou, a 
to za stejných podmínek, zkoušky výrobků, 
které jsou nebo byly předmětem 
rozhodnutí Komise na základě článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v článku 6a (nový).

Pozměňovací návrh 268
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
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.

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou s 
výrobkem spojena, provádějí dovozci s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
zkoušky reprezentativních vzorků 
náhodně vybraných 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 

7. (Netýká se českého znění).
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uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 9 a k čl. 11 odst. 5 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Kromě toho 
dovozci o tom neprodleně informují orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států, v nichž výrobek dodávali na trh, a 
uvedou podrobnosti zejména o riziku pro 
zdraví a bezpečnost a o přijatých 
nápravných opatřeních.
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Or. en

Pozměňovací návrh 271
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních. V naléhavých případech nebo 
pokud výrobce nesplní své povinnosti, 
budou členské státy požadovat, aby 
dovozce přijal nápravná opatření podle čl. 
9 odst. 3 nařízení [Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../... o dozoru 
nad trhem s výrobky]*.
__________________

*Pozn. pro Úř. věst.: prosím vložte číslo, 
datum a odkaz na nařízení o dozoru nad 
trhem s výrobky (COD 2013/0048).

Or. de

Pozměňovací návrh 272
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Kromě toho 
dovozci o tom neprodleně informují orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států, v nichž výrobek dodávali na trh, a 
uvedou podrobnosti zejména o riziku pro 
zdraví a bezpečnost a o přijatých 
nápravných opatřeních. 

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Preslav Borissov

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Rovněž učiní příslušná opatření s cílem 
upozornit spotřebitele na nebezpečí, které 
může tento výrobek pro ně představovat.
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
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opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
okamžitě nezbytná nápravná opatření k 
uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví a 
bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních a výsledcích těchto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby informace, které dovozci poskytují orgánům dozoru nad trhem, 
zahrnovaly výsledky případných přijatých nápravných opatření, aby se zajistila odpovídající 
informovanost orgánů dozoru nad trhem (follow-up). Stejná povinnost by měla platit pro 
výrobce (článek 8), dovozce (článek 10) i distributory (článek 11).

Pozměňovací návrh 275
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

8. Dovozci zajistí, aby příslušné části 
technické dokumentace mohly být po dobu 
pěti let poté, co byl výrobek uveden na trh, 
na odůvodněné vyžádání k dispozici
orgánům dozoru nad trhem, ať už 
v elektronické či papírové podobě.

Or. en

(Viz čl. R4 odst. 8 rozhodnutí č. 768/2008/ES a pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 5 předložený 
stejným autorem)

Odůvodnění

Rozhodnutí č. 768/2008/ES stanoví, že dovozci „po dobu … [nutno upřesnit úměrně 
k životnosti výrobku a míře rizika] (...) zaručují, že technická dokumentace může být těmto 
orgánům na požádání předložena“. Navržená doba 10 let jednoznačně přesahuje životnost 
většiny spotřebitelských výrobků a měla by být proto zkrácena. Žádosti by měly poukázat na 
rizika stanovení ve vztahu k dotyčnému výrobku.

Pozměňovací návrh 276
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co 
byl výrobek uveden na trh, a na vyžádání 
ji poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

8. Dovozci zajistí, aby technická 
dokumentace mohla být na vyžádání 
poskytnuta orgánům dozoru nad trhem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co 
byl výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

8. Dovozci zajistí, aby technická 
dokumentace mohla být na vyžádání 
poskytnuta orgánům dozoru nad trhem po 
dobu deseti let poté, co byl výrobek uveden 
na trh.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o bezpečnosti spotřebních výrobků by nemělo být přísnější než harmonizované 
právní předpisy. Dovozci by tudíž neměli být povinni uchovávat technickou dokumentaci, ale 
poskytnout ji příslušným orgánům na vyžádání.

Pozměňovací návrh 278
Wim van de Camp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Dovozce vypracuje seznam svých 
modelů výrobků s přiloženou fotografií a 
zpřístupní jej veřejnosti a dalším 
hospodářským subjektům jakýmikoli 
vhodnými prostředky, zejména pokud jde 
o výrobky, které jsou předmětem 
rozhodnutí Komise podle článku 12 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky, a 
výrobky, které jsou předmětem široké 
distribuce. Dovozce poskytne na vyžádání 
orgánům dozoru nad trhem, stejně jako 
veškerým hospodářským subjektům, jimž 
distribuuje své výrobky, doklady 
potvrzující podstatné rozdíly v 
charakteristikách svých modelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při dodávání výrobku na trh distributoři 
jednají s náležitou péčí podle požadavků 
tohoto nařízení.

1. Před dodáním výrobku na trh 
distributoři jednají s náležitou péčí podle 
požadavků tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobek obsahuje informace, 
které jsou od výrobců a dovozců 
požadovány v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 
odst. 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Revidované znění vyjasňuje, že distributoři nemají za povinnost posuzovat přesnost informací 
dodávaných výrobcem nebo dovozcem. Distributoři (zejména malé a střední podniky) nejsou 
vybaveni k tomu, aby prováděly taková technická posouzení. Distributoři by měli pouze 
kontrolovat, zda jsou požadované informace poskytnuty. To by mělo všem distributorům, 
zejména malým a středním podnikům, umožnit uplatňovat toto nařízení účinněji a s právní 
jistotou.

Pozměňovací návrh 281
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
požadavky stanovené v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 
a čl. 10 odst. 3 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že na výrobku jsou uvedeny 
informace stanovené v čl. 8 odst. 6 a 7 a čl. 
10 odst. 3 a jsou k němu přiloženy 
informace stanovené v čl. 8 odst. 8 a čl. 10 
odst. 4.

Or. it

Pozměňovací návrh 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh se 
distributoři s náležitou péčí přesvědčí, že 
výrobce a dovozce splnili příslušné 
požadavky stanovené v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 
a čl. 10 odst. 3 a 4.

Or. de
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Odůvodnění

Uvádí ustanovení do souladu s čl. 10 písm. a) směrnice 2011/65/EU. Z důvodů přiměřenosti 
by měly stačit namátkové kontroly.

Pozměňovací návrh 284
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že na výrobku jsou uvedena 
označení stanovená v čl. 8 odst. 6 a 7 
a čl. 10 odst. 3 a jsou k němu přiloženy 
dokumenty stanovené v čl. 8 odst. 8 
a čl. 10 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 odst. 
6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 odst. 
6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4. Distributoři 
nesmí překrýt povinné informace 
a informace týkající se bezpečnosti 
poskytnuté výrobcem nebo dovozcem.

Or. en

Odůvodnění

Na distributora by se měly vztahovat stejné povinnosti jako na dovozce (čl. 10 odst. 3). 
Distributor rovněž nesmí skrývat zásadní informace poskytnuté výrobcem nebo dovozcem.
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Pozměňovací návrh 286
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že výrobce a dovozce splnili 
příslušné požadavky stanovené v čl. 8 odst. 
6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

2. Před dodáním výrobku na trh distributoři 
ověří, že na výrobku jsou uvedeny 
příslušné povinné informace stanovené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že distributor nemůže ověřovat pravdivost těchto informací, ale pouze 
jejich přítomnost.

Pozměňovací návrh 287
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U výrobků, na které se vztahuje či 
vztahovalo rozhodnutí Komise podle 
článku 12 nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky [REF], provedou distributoři 
v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů alespoň jednou ročně zkoušky 
reprezentativních vzorků výrobků 
uváděných na trh, které budou namátkově 
vybrány pod dohledem úředního činitele, 
orgánu nebo jakékoli jiné kvalifikované 
osoby určené každým členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako v článku 6a (nový).
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Pozměňovací návrh 288
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se distributor nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není 
v souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nedodá ho na trh, dokud nebude výrobek 
do souladu uveden. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, informuje o tom 
distributor výrobce, nebo případně 
dovozce, jakož i orgán dozoru nad trhem 
členského státu, v němž je distributor 
usazen.

3. Domnívá-li se distributor nebo má-li 
důvod se domnívat, že výrobek není 
v souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nedodá ho na trh, dokud nebude výrobek 
do souladu uveden. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, informuje o tom 
distributor výrobce, nebo případně 
dovozce, jakož i orgán dozoru nad trhem 
členského státu, v němž je distributor 
usazen. Pokud se na výrobek vztahuje či 
vztahovalo rozhodnutí Komise podle 
článku 12 nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky, provedou distributoři v zájmu 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
alespoň jednou ročně zkoušky 
reprezentativních vzorků výrobků 
uváděných na trh, které budou namátkově 
vybrány pod dohledem úředního činitele, 
orgánu nebo jakékoli jiné kvalifikované 
osoby určené každým členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u článku 6a (nový)

Pozměňovací návrh 289
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Domnívá-li se distributor nebo má-li 3. Domnívá-li se distributor nebo má-li 
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důvod se domnívat, že výrobek není 
v souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nedodá ho na trh, dokud nebude výrobek 
do souladu uveden. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, informuje o tom
distributor výrobce, nebo případně 
dovozce, jakož i orgán dozoru nad trhem 
členského státu, v němž je distributor 
usazen.

důvod se domnívat, že výrobek není 
v souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nedodá ho na trh, dokud nebude výrobek 
do souladu uveden. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, informuje o tom 
distributor výrobce, nebo případně 
dovozce, jakož i orgán dozoru nad trhem 
členského státu, v němž je distributor 
usazen. Pokud se na výrobek vztahuje či 
vztahovalo rozhodnutí Komise podle 
článku 12 nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky [REF], provedou distributoři 
v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů alespoň jednou ročně zkoušky 
reprezentativních vzorků výrobků 
uváděných na trh, které budou namátkově 
vybrány pod dohledem úředního činitele, 
orgánu nebo jakékoli jiné kvalifikované 
osoby určené každým členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři zajistí, aby v době, kdy 
nesou za výrobek odpovědnost, skladovací 
a přepravní podmínky neohrožovaly jeho 
soulad s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v čl. 4 a jeho 
soulad s příslušnými požadavky 
stanovenými v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 
odst. 3 a 4.

4. Distributoři zajistí, aby v době, kdy 
nesou za výrobek odpovědnost, skladovací 
a přepravní podmínky neohrožovaly jeho 
soulad s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4 a jeho 
soulad s požadavky stanovenými v čl. 8 
odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Raffaele Baldassarre
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V závislosti na tom, jaká rizika s sebou 
může výrobek nést, mohou distributoři v 
zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů provést zkoušku náhodně 
vybraných výrobků uváděných na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Není vhodné nutit distributory, aby výrobky testovali. Na druhé straně a v souladu se 
stávajícími postupy by je toto nařízení k tomu mělo motivovat, zejména u výrobků, které by 
mohly představovat rizika.

Pozměňovací návrh 292
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Distributoři zajistí, aby měli zavedené 
postupy pro přijímání nápravných 
opatření, stažení výrobku z trhu nebo 
stažení z oběhu, a zpřístupní tyto postupy 
na požádání orgánům dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo (Netýká se českého znění).
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mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

(viz pozměňovací návrhy k čl. 8 odst. 9 a čl. 10 odst. 7 předložené stejným autorem)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 294
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje požadavky uvedené v čl. 8 odst. 
6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se ujistí, že byla 
přijata nápravná opatření nezbytná 
k uvedení dotčeného výrobku do souladu, 
případně k jeho stažení z trhu nebo stažení 
z oběhu. Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, distributoři o tom neprodleně 
informují výrobce, případně dovozce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
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výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních. V naléhavých případech nebo 
pokud distributor nesplní své povinnosti, 
budou členské státy požadovat, aby 
distributor přijal nápravná opatření podle 
čl. 9 odst. 3 nařízení [Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../... o dozoru 
nad trhem s výrobky]*. 
__________________

*Pozn. pro Úř. věst.: vložte prosím číslo, 
datum a odkaz na nařízení o dozoru nad 
trhem s výrobky (COD 2013/0048).

Or. de
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Pozměňovací návrh 296
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Distributoři zajistí, 
aby měli postupy pro přijímání 
nápravných opatření, stažení z trhu nebo 
stažení z oběhu výrobků, které dodali na 
trh. Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, distributoři o tom neprodleně 
informují výrobce, případně dovozce, 
jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
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v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3, 4 a 5, 
přestanou okamžitě až do dalšího 
oznámení distribuovat tento výrobek 
a ujistí se, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, k jeho stažení z trhu nebo stažení 
z oběhu. Kromě toho o tom distributoři 
neprodleně informují orgány dozoru nad 
trhem jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních. 

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku do 
souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, se 
neprodleně ujistí, že byla přijata nápravná 
opatření nezbytná k uvedení dotčeného 
výrobku do souladu, případně k jeho 
stažení z trhu nebo stažení z oběhu. Kromě 
toho, pokud výrobek není bezpečný, 
distributoři o tom neprodleně informují 
výrobce, případně dovozce, jakož i orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států, v nichž výrobek dodávali na trh,
a uvedou podrobnosti zejména o riziku pro 
zdraví a bezpečnost a o přijatých 
nápravných opatřeních a o výsledcích 
těchto nápravných opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Pro výrobce, dovozce a distributory by měly platit stejné povinnosti, pokud jde o schopnost 
reakce (doplnění pojmu „neprodleně“). Je navíc nezbytné zajistit, aby informace poskytnutá 
výrobci orgánům dozoru nad trhem zahrnovala výsledky případných přijatých nápravných 
opatření, aby se zajistila odpovídající informovanost orgánů dozoru nad trhem (follow-up).  
Stejná povinnost by měla platit pro výrobce (článek 8), dovozce (článek 10) i distributory 
(článek 11).

Pozměňovací návrh 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S cílem splnit povinnosti stanovené 
tímto článkem se mohou případně 
distributoři obrátit na profesní sdružení, 
jehož jsou členy, nebo vytvořit takové 
profesní sdružení pro kolektivní entity.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Distributoři mohou případně 
vytvořit profesní sdružení s cílem splnit 
povinnosti stanovené tímto článkem.

Or. de

Pozměňovací návrh 301
Wim van de Camp
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S cílem splnit povinnosti stanovené 
tímto článkem se mohou případně 
distributoři obrátit na profesní sdružení, 
jehož jsou členy, nebo vytvořit takové 
profesní sdružení pro kolektivní entity.

Or. en

Odůvodnění

Někteří distributoři, kteří nemohou nebo nehodlají přímo zajišťovat splnění povinností 
stanovených v tomto článku, se mohou rozhodnout spojit se v profesním sdružení s cílem 
předat tomuto sdružení odpovědnost za splnění povinností podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh 302
Pier Antonio Panzeri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S cílem splnit povinnosti stanovené 
tímto článkem se mohou případně 
distributoři obrátit na profesní sdružení, 
jehož jsou členy, nebo vytvořit takové 
profesní sdružení pro kolektivní entity.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případy, kdy se povinnosti výrobců Další povinnosti hospodářských subjektů
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vztahují na dovozce a distributory

Or. de

Pozměňovací návrh 304
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Případy, kdy se povinnosti výrobců 
vztahují na dovozce a distributory

Případy, kdy se povinnosti výrobce 
vztahují na dovozce a distributory
a naopak

Or. it

Pozměňovací návrh 305
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost příslušného orgánu členského 
státu týkající se souladu určitého výrobku 
určí hospodářské subjekty kontaktní 
osobu. Tato osoba může být totožná 
s osobou uvedenou v odstavci 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 306
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty označí zástupce pro 
obecnou bezpečnost výrobků a sdělí 
příslušnému orgánu členského státu 
totožnost tohoto zástupce. Členské státy 
mohou v této záležitosti přijmout další 
ustanovení.

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Matteo Salvini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci, kteří na trhu působí pod vlastním 
jménem nebo ochrannou známkou 
výrobku dříve uvedeného na trh EU jiným 
hospodářským subjektem, se považují za 
dovozce, a proto se na ně vztahují 
příslušné povinnosti podle článku 10.

Or. it

Pozměňovací návrh 308
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost informovat orgány dozoru 
nad trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 2 
a 7 a čl. 11 odst. 3 a 5 se neuplatní, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) není bezpečný pouze omezený počet 
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přesně definovaných výrobků;
b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je v plném rozsahu pod 
kontrolou a nemůže dále ohrozit zdraví 
a bezpečnost osob;
c) příčina rizika spojeného s výrobkem je 
takového druhu, že její znalost 
nepředstavuje pro orgány ani pro 
veřejnost užitečnou informaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost informovat orgány dozoru nad 
trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 2 a 7 
a čl. 11 odst. 3 a 5 se neuplatní, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

1. Povinnost informovat orgány dozoru nad 
trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 2 a 7 
a čl. 11 odst. 3 a 5 se neuplatní, pokud 
výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je v plném rozsahu pod 
kontrolou a nemůže dále ohrozit zdraví 
a bezpečnost osob a že již byla přijata 
všechna nezbytná nápravná opatření pro 
uvedení výrobku do souladu, jeho stažení 
z trhu nebo stažení z oběhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 310
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Povinnost informovat orgány dozoru nad 1. Povinnost informovat orgány dozoru nad 
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trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 2 a 7 
a čl. 11 odst. 3 a 5 se neuplatní, pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 2 a 7 
a čl. 11 odst. 3 a 5 se neuplatní v případě 
minimálních rizik slučitelných 
s používáním výrobku a považovaných za 
přijatelná a odpovídající vysoké úrovni 
ochrany zdraví a bezpečnosti osob 
v souladu s čl. 3 odst. 1, nebo pokud jsou 
splněny tyto podmínky:

Or. fr

Odůvodnění

Jde o objasnění. Povinnost informovat orgány dozoru nad trhem se neuplatňuje ani 
u bezpečných výrobků ve smyslu článku 3, tj. u výrobků, které představují minimální rizika 
slučitelná s jejich používáním, která se považují za přijatelná a odpovídají vysoké úrovni 
bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není bezpečný pouze omezený počet 
přesně definovaných výrobků;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je v plném rozsahu pod 
kontrolou a nemůže dále ohrozit zdraví 
a bezpečnost osob;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 313
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je v plném rozsahu pod 
kontrolou a nemůže dále ohrozit zdraví 
a bezpečnost osob;

b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je skutečně pod 
kontrolou, aby nemohlo ohrozit zdraví 
a bezpečnost osob;

Or. en

Odůvodnění

Úplná kontrola rizika není v praxi možná. Znění by proto mělo být upraveno, aby vytvářelo 
právní jistotu pro hospodářské subjekty.

Pozměňovací návrh 314
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je v plném rozsahu pod 
kontrolou a nemůže dále ohrozit zdraví 
a bezpečnost osob;

b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je skutečně pod 
kontrolou;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl.13 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příčina rizika spojeného s výrobkem je 
takového druhu, že její znalost 
nepředstavuje pro orgány ani pro 
veřejnost užitečnou informaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Především, příčina rizika nemusí být známá. Za druhé, pokud je příčina rizika známá, mohlo 
by být pro hospodářský subjekt obtížné posoudit, zda jde o veřejný zájem. Podobná povinnost 
by vytvořila právní nejistotu.

Pozměňovací návrh 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl.13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příčina rizika spojeného s výrobkem je 
takového druhu, že její znalost 
nepředstavuje pro orgány ani pro 
veřejnost užitečnou informaci.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 317
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit situace, které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1. 
Uvedené prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 

vypouští se
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uvedeným v čl. 19 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 318
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
z důvodu jejich nízké rizikovosti nemusí 
být informace obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 
10 odst. 3 uvedeny na výrobku samotném.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
z důvodu jejich nízké rizikovosti nemusí 
být informace obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 
10 odst. 3 uvedeny na výrobku samotném.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 320
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
z důvodu jejich nízké rizikovosti nemusí
být informace obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 
10 odst. 3 uvedeny na výrobku samotném.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž se 
z důvodu jejich nízké rizikovosti informace 
obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 10 odst. 3 
nepožadují.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu se zněním čl. 8 odst. 7 a čl. 10 odst. 3, podle kterých může být 
požadovaná informace uvedena rovněž na obalu nebo v dokladech přiložených k výrobku, 
není-li možné tuto informaci uvést přímo na výrobku.

Pozměňovací návrh 321
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
z důvodu jejich nízké rizikovosti nemusí 
být informace obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 
10 odst. 3 uvedeny na výrobku samotném.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
nemusí být informace obsažené v čl. 8 
odst. 7 a čl. 10 odst. 3 uvedeny na výrobku 
samotném.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení výrobků a hospodářských subjektů má zásadní význam. S cílem zajistit bezpečnost 
výrobku uvedeného na trh je nezbytné jasně určit a definovat povinnosti a úkoly jednotlivých 
činitelů.
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Pozměňovací návrh 322
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hospodářské subjekty musí na žádost 
orgánů dozoru nad trhem identifikovat:

1. Hospodářské subjekty musí na žádost 
orgánů dozoru nad trhem poskytnout těmto 
orgánům následující informace:

Or. fr

Odůvodnění

Informace o množství dotčených výrobků a jakákoli dostupná informace o dohledatelnosti 
mají zvláštní význam pro posouzení rizik a zaměření kontrol

Pozměňovací návrh 323
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny hospodářské subjekty, které jim 
dodaly výrobek;

a) všechny hospodářské subjekty, které jim 
dodaly výrobek; povahu a počet dodaných 
výrobků a veškeré informace 
o dohledatelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny hospodářské subjekty, které jim a) totožnost všech hospodářských 
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dodaly výrobek; subjektů, které jim dodaly výrobek, 
a počet dotčených výrobků a veškeré 
dostupné doplňující informace 
o dohledatelnosti;

Or. fr

Odůvodnění

Informace o množství dotčených výrobků a jakákoli dostupná informace o dohledatelnosti 
mají zvláštní význam pro posouzení rizik a zaměření kontrol

Pozměňovací návrh 325
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) všechny hospodářské subjekty, kterým 
dodaly výrobek.

b) všechny hospodářské subjekty, kterým 
dodaly výrobek; povahu a počet dodaných 
výrobků a veškeré informace 
o dohledatelnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) všechny hospodářské subjekty, kterým 
dodaly výrobek.

b) totožnost všech hospodářských 
subjektů, kterým dodaly výrobek, a počet 
dotčených výrobků a veškeré dostupné 
doplňující informace o dohledatelnosti;

Or. fr
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Odůvodnění

Informace o množství dotčených výrobků a jakákoli dostupná informace o dohledatelnosti 
mají zvláštní význam pro posouzení rizik a zaměření kontrol

Pozměňovací návrh 327
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty musí být schopny 
poskytnout informace uvedené v prvním 
pododstavci po dobu 10 let poté, co jim byl 
výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co 
výrobek dodaly.

2. Hospodářské subjekty musí být schopny 
poskytnout informace uvedené v prvním 
pododstavci po dobu 5 let poté, co jim byl 
výrobek dodán, a po dobu 5 let poté, co 
výrobek dodaly.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému rozsahu výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje, a jejich poměrně nízké 
úrovni rizika by povinnost uchovávat informace o dodavatelském řetězci u všech 
spotřebitelských výrobků po dobu 10 let představovala nepřiměřenou administrativní zátěž. 
Pro malé a střední podniky je téměř nemožné splnit tyto požadavky, což by zásadně ohrozilo 
jejich schopnost konkurovat velkým společnostem.

Pozměňovací návrh 328
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hospodářské subjekty musí být schopny 
poskytnout informace uvedené v prvním 
pododstavci po dobu 10 let poté, co jim byl 
výrobek dodán, a po dobu 10 let poté, co 
výrobek dodaly.

2. Hospodářské subjekty musí být schopny 
poskytnout informace uvedené v prvním 
pododstavci po dobu, která odpovídá 
rozumnému posouzení životního cyklu 
výrobku, poté, co výrobek dodaly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud hospodářské subjekty uvedou 
informace podle prvního odstavce, budou 
orgány dozoru nad trhem s těmito 
informace zacházet jako s důvěrnými.

Or. en

Odůvodnění

Pro mnoho distributorů a velkoobchodníků představuje informace, od koho čerpají a komu 
dodávají, obchodní tajemství. Je proto třeba chránit totožnost jejich dodavatelů. Informace 
poskytnutá hospodářskými subjekty by měla být určena pouze orgánům dozoru nad trhem 
a nemělo by být možné zpřístupnit obchodně citlivé informace veřejnosti či předat je do rukou 
konkurenci.

Pozměňovací návrh 330
Ashley Fox

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Dohledatelnost výrobků
1. Pro některé výrobky, kategorie nebo 
skupiny výrobků, které mohou vzhledem 
ke svým specifickým vlastnostem nebo 
zvláštním podmínkám distribuce či 
používání nést vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, může Komise 
požadovat, aby hospodářské subjekty, 
které uvádějí a dodávají tyto produkty na 
trh, zavedly systém dohledatelnosti nebo 
se k němu připojily.
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2. Systém dohledatelnosti sestává ze 
shromažďování a uchovávání údajů 
elektronickými prostředky, které umožňují 
identifikovat výrobek a hospodářské 
subjekty zapojené do jeho dodavatelského 
řetězce, jakož i umístění nosiče údajů na 
výrobku, jeho obalu nebo průvodních 
dokladech umožňujících přístup k těmto 
údajům.
3. Komise má pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, které:
a) stanoví výrobky, kategorie nebo 
skupiny výrobků, jež nesou vážné riziko 
pro zdraví a bezpečnost osob, jak je 
uvedeno v odstavci 1;
b) upřesní údaje, jež musí hospodářské 
subjekty shromažďovat a ukládat 
prostřednictvím systému dohledatelnosti 
uvedeného v odstavci 2.
4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit typ nosiče 
údajů a jeho umístění, jak je uvedeno 
v odstavci 2. Uvedené prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 19 odst. 3.
5. Při přijímání opatření podle odstavců 3 
a 4 dbá Komise zejména na následující:
a) nákladovou efektivnost opatření, včetně 
jejich dopadu na podniky, zejména na 
malé a střední podniky;
b) kompatibilitu se systémy 
dohledatelnosti zavedenými na 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důkaz pro to, že tato ustanovení znamenají přínos nebo přinášejí spotřebitelům, 
orgánům dozoru nad trhem nebo hospodářským subjektům užitek. Uvedená ustanovení budou 
pro podniky představovat náklady, které nebyly vzaty v úvahu a pravděpodobně budou 
přeneseny na spotřebitele. Dále není prokázáno, že existují jakékoli neharmonizované 
výrobky, které by představovaly tak velké riziko, aby odůvodňovaly tento přístup. Ustanovení 
jsou proto nepřiměřená.



AM\1003186CS.doc 145/157 PE516.922v03-00

CS

Pozměňovací návrh 331
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro některé výrobky, kategorie nebo 
skupiny výrobků, které mohou vzhledem 
ke svým specifickým vlastnostem nebo 
zvláštním podmínkám distribuce či 
používání nést vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, může Komise 
požadovat, aby hospodářské subjekty, které 
uvádějí a dodávají tyto produkty na trh, 
zavedly systém dohledatelnosti nebo se 
k němu připojily.

1. Pro některé výrobky, kategorie nebo 
skupiny výrobků, které mohou vzhledem 
ke svým specifickým vlastnostem nebo 
zvláštním podmínkám distribuce či 
používání nést vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, může Komise případně 
po konzultaci s odpovídajícími 
zúčastněnými stranami požadovat, aby 
hospodářské subjekty, které uvádějí 
a dodávají tyto produkty na trh, zavedly 
systém dohledatelnosti nebo se k němu 
připojily.

Or. en

Odůvodnění

Před navržením nových požadavků týkajících se dohledatelnosti by měla Komise konzultovat 
s příslušnými zúčastněnými stranami, např. podniky a organizacemi spotřebitelů, aby využila 
jejich odborných znalostí a přihlédla k praktickým dopadům takových požadavků.

Pozměňovací návrh 332
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro některé výrobky, kategorie nebo 
skupiny výrobků, které mohou vzhledem 
ke svým specifickým vlastnostem nebo 
zvláštním podmínkám distribuce či 
používání nést vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, může Komise 
požadovat, aby hospodářské subjekty, které 

1. Pro některé výrobky, kategorie nebo 
skupiny výrobků a zejména pro ty, které 
mohou vzhledem ke svým specifickým 
vlastnostem nebo zvláštním podmínkám 
distribuce či používání nést vážné riziko 
pro zdraví a bezpečnost osob, může 
Komise požadovat, aby hospodářské 
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uvádějí a dodávají tyto produkty na trh, 
zavedly systém dohledatelnosti nebo se 
k němu připojily.

subjekty, které uvádějí a dodávají tyto 
produkty na trh, zavedly systém 
dohledatelnosti nebo se k němu připojily.

Or. en

Odůvodnění

Systém dohledatelnosti by mohl být užitečný rovněž pro jiné kategorie výrobků, vzhledem 
k tomu, že identifikace výrobku a dotčeného hospodářského subjektu v dodavatelském řetězci 
(bývalý čl. 15 odst. 2) má rozhodující význam.

Pozměňovací návrh 333
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém dohledatelnosti sestává ze 
shromažďování a uchovávání údajů 
elektronickými prostředky, které umožňují 
identifikovat výrobek a hospodářské 
subjekty zapojené do jeho dodavatelského 
řetězce, jakož i umístění nosiče údajů na 
výrobku, jeho obalu nebo průvodních 
dokladech umožňujících přístup k těmto 
údajům.

2. Systém dohledatelnosti sestává ze 
shromažďování a uchovávání údajů 
elektronickými prostředky, které umožňují 
identifikovat výrobek a hospodářské 
subjekty zapojené do jeho dodavatelského 
řetězce, jakož i umístění nosiče údajů na 
výrobku, jeho obalu nebo průvodních 
dokladech umožňujících přístup k těmto 
údajům. Systém dohledatelnosti musí 
zahrnovat nástroje, které by umožnily 
rozšířit dohledatelnost výrobků pro 
spotřebitele prostřednictvím dobrovolně 
přijatých opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)



AM\1003186CS.doc 147/157 PE516.922v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Systém dohledatelnosti musí 
zahrnovat nástroje, které by umožnily 
rozšířit dohledatelnost výrobků pro 
spotřebitele prostřednictvím dobrovolně 
přijatých opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanoví výrobky, kategorie nebo skupiny 
výrobků, jež nesou vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, jak je uvedeno 
v odstavci 1;

a) stanoví výrobky, kategorie nebo skupiny 
výrobků, na něž by se mohly vztahovat 
požadavky dohledatelnosti, jak je uvedeno 
v odstavci 1;

Or. en

Odůvodnění

Systém dohledatelnosti by mohl být užitečný rovněž pro jiné kategorie výrobků, vzhledem 
k tomu, že identifikace výrobku a dotčeného hospodářského subjektu v dodavatelském řetězci 
(bývalý čl. 15 odst. 2) má rozhodující význam.

Pozměňovací návrh 336
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanoví výrobky, kategorie nebo skupiny 
výrobků, jež nesou vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, jak je uvedeno 
v odstavci 1;

a) stanoví výrobky, kategorie nebo skupiny 
výrobků, jež nesou vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, jak je uvedeno 
v odstavci 1; Komise uvede v příslušných 
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aktech v přenesené pravomoci, zda 
použila metodu posuzování rizik, kterou 
stanoví rozhodnutí 2010/15/EU, nebo, 
pokud tato metoda není pro dotčený 
výrobek vhodná, podrobně popíše 
použitou metodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 337
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise může požádat jednu nebo více 
evropských normalizačních organizací 
o vypracování nebo určení evropské 
normy, která má za cíl zajistit, že výrobky, 
jež splňují tuto normu nebo její část, jsou 
v souladu s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4. 
Komise určí požadavky na obsah, které má 
požadovaná norma splňovat, a lhůtu pro 
její přijetí.

Komise může požádat jednu nebo více 
evropských normalizačních organizací 
o vypracování nebo určení evropské 
normy, která má za cíl zajistit, že výrobky, 
jež splňují tuto normu nebo její část, jsou 
v souladu s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4. S 
přihlédnutím k názorům příslušných 
zúčastněných stran případně Komise určí 
požadavky na obsah, které má požadovaná 
norma splňovat, a lhůtu pro její přijetí.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k článku 24 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Komise by měla při sestavování obsahu nových evropských bezpečnostních norem zohlednit 
případná stanoviska zúčastněných stran s cílem zaručit, aby tyto normy byly vhodné, 
přiměřené a účinné. 

Pozměňovací návrh 338
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1



AM\1003186CS.doc 149/157 PE516.922v03-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise může požádat jednu nebo více 
evropských normalizačních organizací 
o vypracování nebo určení evropské 
normy, která má za cíl zajistit, že výrobky, 
jež splňují tuto normu nebo její část, jsou 
v souladu s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4. 
Komise určí požadavky na obsah, které má 
požadovaná norma splňovat, a lhůtu pro 
její přijetí.

Komise může požádat jednu nebo více 
evropských normalizačních organizací 
o vypracování nebo určení evropské 
normy, která má za cíl zajistit, že výrobky, 
jež splňují tuto normu nebo její část, jsou 
v souladu s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4. 
Komise určí požadavky na obsah, které má 
požadovaná norma splňovat, a lhůtu pro 
její přijetí na základě doporučení výboru 
uvedeného v čl. 19 odst. 1 prvním 
pododstavci.

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise přijme žádost uvedenou v prvním 
pododstavci prováděcím rozhodnutím. 
Uvedené prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 3.

Komise přijme žádost uvedenou v prvním 
pododstavci aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 20.

Or. en

(viz pozměňovací návrh k článku 27 předložený stejným autorem)

Odůvodnění

Nové evropské bezpečnostní normy pro spotřebitelské výrobky založené na článku 4 by měly 
být považovány za doplnění základního aktu doplněním jiných než podstatných prvků podle 
článku 290 SFEU.  Vzhledem k velmi obecné povaze článku 4 by Evropský parlament a Rada 
měly mít možnost zrušit pověření Komise přijímat nové normy nebo proti tomuto pověření 
vznést námitky. Je proto vhodné o tomto pověření rozhodnout prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh 340
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušná evropská normalizační 
organizace do jednoho měsíce po obdržení 
žádosti podle odstavce 1 oznámí, zda ji 
přijímá.

2. Příslušná evropská normalizační 
organizace do jednoho měsíce po obdržení 
žádosti podle odstavce 1 oznámí, zda ji 
přijímá. Pokud normalizační organizace 
nepřijme žádost uvedenou v odstavci 1, 
může Komise svěřit úkol jinému 
vhodnému subjektu.

Or. de

Pozměňovací návrh 341
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud evropská norma splňuje 
požadavky, jež měla za cíl, a požadavek na 
obecnou bezpečnost stanovený v článku 4, 
Komise neprodleně zveřejní odkaz na tuto 
evropskou normu v Úředním věstníku 
Evropské unie.

5. Pokud evropská norma splňuje jak 
požadavky, jež měla za cíl, tak požadavek 
na obecnou bezpečnost stanovený v článku 
4, a tuto skutečnost potvrdí výbor uvedený 
v čl. 19 odst. 1 prvním pododstavci 
v souladu s čl. 19 odst. 3, Komise 
neprodleně zveřejní odkaz na tuto 
evropskou normu v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 342
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 18 vypouští se
Sankce
1. Členské státy stanoví pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
o těchto ustanoveních uvědomí Komisi 
nejpozději do [vložit datum – 3 měsíce 
před datem použitelnosti tohoto nařízení] 
a neprodleně ji uvědomí o veškerých 
pozdějších změnách, které se jich týkají.
2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

Or. en

(viz článek 31 nařízení 2013/0048 (COD))

Odůvodnění

Sankce za porušení předpisů o bezpečnosti výrobků by měly být stejné pro všechny výrobky 
(harmonizované i neharmonizované výrobky, spotřebitelské výrobky i výrobky pro 
profesionální použití) a měly by se uplatňovat i v případech nedodržení např. ekologických 
norem. Předpisy pro sankce by proto měly být stanoveny výhradně v nařízení o dozoru nad 
trhem.

Pozměňovací návrh 343
Ashley Fox

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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

Přiměřenost sankcí již řeší věta, podle které: „stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující“.

Pozměňovací návrh 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat velikost a obrat podniků, 
stejně jako operace skutečně provedené 
hospodářskými subjekty v rámci 
výrobního procesu a rozsah, v němž by se 
tyto sankce mohly dotknout bezpečnosti
výrobků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, 
a mohou zahrnovat trestní sankce za 
závažná porušení.

Or. it

Pozměňovací návrh 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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 
mohou být rovněž zvýšeny přiměřeně 
k počtu a hodnotě výrobků a k období, po 
které byl výrobek na trhu dostupný.

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat roční obrat podniků. Sankce 
mohou být zvýšeny, pokud se příslušný 
hospodářský subjekt již dříve dopustil 
podobného porušení, a mohou zahrnovat 
trestní sankce za závažná porušení.

Or. pl

Pozměňovací návrh 347
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat obrat podniků, pokud jde 
o výrobek či výrobky nevyhovující 
stanoveným normám, 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.

Or. en

Odůvodnění

Pouze velikost podniku není dostatečným hlediskem pro stanovení sankcí. Výška sankce by 
místo toho měla vycházet ze skutečného obratu odvozeného od výrobků, které nevyhovují 
stanoveným normám, s cílem nesankcionovat společnosti nepřiměřeně.

Pozměňovací návrh 348
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat závažnost porušení, velikost 
podniků, a zejména situaci malých 
a středních podniků, stejně jako operace 
skutečně provedené hospodářskými 
subjekty v rámci výrobního procesu 
a rozsah, v němž by se tyto sankce mohly 
dotknout bezpečnosti výrobků. Sankce 
mohou být zvýšeny, pokud se příslušný 
hospodářský subjekt, který je odpovědný 
za první uvedení výrobku na trh, již dříve 
dopustil podobného porušení, a mohou 
zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 349
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat velikost a situaci podniků. 
Sankce mohou být zvýšeny, pokud se 
příslušný hospodářský subjekt již dříve 
dopustil podobného porušení, a mohou 
zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

Or. pl

Pozměňovací návrh 350
Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat závažnost porušení, obrat 
a velikost podniků, a zejména situaci 
malých a středních podniků, stejně jako 
operace skutečně provedené 
hospodářskými subjekty v rámci 
výrobního procesu a rozsah, v němž by se 
tyto sankce mohly dotknout bezpečnosti 
výrobků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt, 
který je odpovědný za první uvedení 
výrobku na trh, již dříve dopustil 
podobného porušení, a mohou zahrnovat 
trestní sankce za závažná porušení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 351
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v prvním pododstavci 
musí zohledňovat závažnost porušení 
a výšku nepřiměřeného zisku, který z něj 
vyplývá. 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 352
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Avšak pro účely článků 16 a 17 tohoto 
nařízení je Komisi nápomocen výbor 
zřízený nařízením (EU) č. 1025/2012. 
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011.

Avšak pro účely článků 16 a 17 tohoto 
nařízení je Komisi nápomocen výbor 
zřízený nařízením (EU) č. 1025/2012. 
Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 
(EU) č. 182/2011. Tímto nejsou dotčeny 
pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 1 a 5.

Or. de

Pozměňovací návrh 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 
3 a v čl. 15 odst. 3 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 
3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
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přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti žádných již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti žádných již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. it


