
AM\852080CS.doc PE454.674v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2010/2085(INI)

14. 12. 2010

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 77

Návrh zprávy
Christel Schaldemose
(PE452.795v01-00)

Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem
(2010/2085(INI))



PE454.674v01-00 2/38 AM\852080CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\852080CS.doc 3/38 PE454.674v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Právní východisko 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dokument vypracovaný 
organizacemi ANEC a BEUC k 
„Přezkumu směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků: klíčové otázky 
z pohledu spotřebitele“, ANEC-GA-2010-
G-001 v konečném znění, BEUC 
X/031/2010 – 18-05/2010,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Právní východisko 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společné prohlášení 
organizací ANEC/ORGALIME s názvem 
„Požadavek na účinný celoevropský 
systém dohledu nad trhem“, duben 2009,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit, aby všechny výrobky uváděné na 
trh EU byly bezpečné, a byla tak zaručena 
vysoká úroveň ochrany spotřebitele,

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit, aby všechny výrobky uváděné na 
trh EU byly bezpečné, a byla tak zaručena 
vysoká úroveň ochrany i v případě
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spotřebitelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků 2001/95/ES, kterou 
se na úrovni Společenství zavádějí obecné 
požadavky na bezpečnost spotřebních 
výrobků, musí být přezkoumána a sladěna 
s novým legislativním rámcem, zvláště 
s nařízením o dozoru nad trhem,

C. vzhledem k tomu, že směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků 2001/95/ES, kterou 
se na úrovni Společenství zavádějí obecné 
požadavky na bezpečnost spotřebních 
výrobků, musí být přezkoumána, sladěna 
a sjednocena s novým legislativním 
rámcem, zvláště s nařízením o dozoru nad 
trhem,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že úroveň dohledu 
nad trhem se mezi jednotlivými členskými 
státy výrazně liší a řada z nich nevyhrazuje 
prostředky nezbytné pro účinný dohled nad 
trhem a vykládá si označení „výrobky 
představující vážné riziko“odlišně,

E. vzhledem k tomu, že úroveň dohledu 
nad trhem se mezi jednotlivými členskými 
státy výrazně liší a řada z nich nevyhrazuje 
prostředky nezbytné pro účinný dohled nad 
trhem a vykládá si označení „výrobky 
představující vážné riziko“odlišně, což 
může vést k vytvoření překážek pro volný 
pohyb zboží v rámci vnitřního trhu, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Εa. vzhledem k tomu, že základem dobře 
fungujícího systému dohledu nad trhem je 
účinná činnost vnitrostátních orgánů 
dohledu,

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že se nedostatek 
účinného a přiměřeného dohledu 
nad trhem legitimním a zodpovědným 
subjektům na trhu, zejména malým 
a středním podnikům, jeví jako jeden 
z hlavních důvodů nekalé hospodářské 
soutěže,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že stávající rozdíly 
v úrovni dohledu nad trhem mezi 
jednotlivými členskými státy EU mohou 
způsobit narušení hospodářské soutěže 
a ohrozit bezpečnost spotřebitelů,
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi 
orgány dozoru nad trhem a společné 
činnosti dohledu nad trhem jsou nezbytné, 
a měly by být proto dále posíleny a měly 
by na ně být přiděleny prostředky,

F. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi 
orgány dozoru nad trhem a společné 
činnosti dohledu nad trhem jsou nezbytné, 
a měly by být proto dále posíleny a měly 
by na ně být přiděleny veřejné prostředky, 
které umožní posílit infrastrukturu 
orgánů dohledu nad trhem,

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že stávající legislativní 
rámec pro dohled nad trhem musí být 
posílen účinným způsobem a dále 
koordinován;

1. domnívá se, že stávající legislativní 
rámec pro dohled nad trhem musí být 
posílen účinným způsobem a dále 
koordinován, s cílem předejít mezerám 
v právních předpisech, které by mohly být 
zneužity;

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že stávající legislativní 
rámec pro dohled nad trhem musí být 
posílen účinným způsobem a dále 
koordinován;

1. domnívá se, že stávající legislativní 
rámec pro dohled nad trhem není 
dostatečně promyšlený, a proto by měl být 
přezkoumán a dále koordinován;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby v zájmu zavedení 
účinnějšího dohledu nad trhem a v zájmu 
toho, aby bylo z evropského trhu 
s okamžitou platností vyloučeny a staženy 
výrobky, jež ohrožují zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů, se aktivněji podílela 
na koordinaci činnosti evropských orgánů 
dohledu nad trhem, celních orgánů 
a příslušných orgánů členských států;

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje Komisi, aby stanovila
Společný evropský rámec pro dohled nad 
trhem;

2. navrhuje Komisi, aby zřídila Společný 
evropský orgán pro koordinaci dohledu
nad trhem;

Or. el
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Pozměňovací návrh 14
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje Komisi, aby stanovila 
Společný evropský rámec pro dohled nad 
trhem;

2. naléhavě žádá Komisi, aby ve svém 
víceletém akčním plánu dále rozvíjela 
evropský systém dohledu nad trhem 
s cílem posílit úlohu Evropské unie 
při koordinaci činnosti vnitrostátních 
orgánů pro dohled nad trhem;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje Komisi, aby stanovila Společný 
evropský rámec pro dohled nad trhem;

2. navrhuje Komisi, aby stanovila Společný 
evropský rámec pro dohled nad trhem 
vztahující se na všechny výrobky 
na vnitřním trhu anebo výrobky, které 
na trh EU vstupují;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem využívaly dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby přezkoumala možnosti zvýšení 
prostředků pro orgány vykonávající 
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navýšení prostředků pro dohled 
nad trhem; zdůrazňuje, že nespolehlivý 
systém dohledu nad trhem oslabuje 
důvěru občanů ve vnitřní trh;

dohled nad trhem a vyvíjela tlak 
na členské státy, aby prostředky využívaly 
racionálnějším způsobem; zdůrazňuje, 
že pokud se v jednotlivých členských 
státech zlepší fungování systému dohledu 
nad trhem, bude to přínosné pro celý 
jednotný trh;

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem; 
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

3. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
na činnosti dohledu nad trhem vyhradily 
dostatečné finanční zdroje; vyzývá členské 
státy, aby navýšily finanční a lidské zdroje
pro dohled nad trhem; zdůrazňuje, 
že nespolehlivý systém dohledu nad trhem 
oslabuje důvěru občanů ve vnitřní trh;
navrhuje, aby Komise v plném rozsahu 
posoudila místa vstupu výrobků na trh 
EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem; 
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 

3. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
na činnosti dohledu nad trhem vyhradily 
dostatečné finanční zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem;  
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
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dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

členským státům, jimž jejich zeměpisná 
poloha či hospodářská situace ztěžuje 
přijímání opatření proti nezákonným 
výrobkům ze třetích zemí, umožnily získat 
podporu prostřednictvím finančních 
prostředků z evropských strukturálních 
fondů; poukazuje na to, že v této 
souvislosti je zvláště důležité zabezpečit 
vnější hranice vnitřního trhu, zejména 
významné námořníééch přístavy; 
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem; 
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční zdroje; vyzývá Komisi, aby 
vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem;  
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem vede k narušení 
hospodářské soutěže, ohrožuje bezpečnost 
spotřebitelů a oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem; 
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti 
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční zdroje; vyzývá Komisi, aby 
vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem;  
dále Komisi vyzývá, aby ve svém rámci 
vyčlenila příslušné zdroje a aby 
koordinovala činnost v oblasti dohledu 
nad trhem mezi členskými státy;
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti
dohledu nad trhem vyhradily dostatečné 
finanční a lidské zdroje; vyzývá Komisi, 
aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení prostředků pro dohled nad trhem; 
zdůrazňuje, že nespolehlivý systém 
dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů 
ve vnitřní trh;

3. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
na činnost dohledu nad trhem vyhradily 
dostatečné zdroje; vyzývá Komisi, aby 
vyvíjela tlak na členské státy, byla jim 
nápomocna a podpořila je za účelem 
navýšení podpory a lidských zdrojů 
pro účinný dohled nad trhem; zdůrazňuje, 
že nespolehlivý systém dohledu nad trhem 
oslabuje důvěru občanů v jednotný trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že hospodářské a finanční 
krize nesmí být využito jako záminky 
pro to, že nebudou vyhrazeny prostředky 
nezbytné pro dohled nad trhem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby 
koordinovaným způsobem zavedly 
odstrašující tresty včetně vysokých 
peněžitých pokut pro obchodníky, kteří 
na vnitřní trh záměrně uvádějí 
nebezpečné výrobky či výrobky, které 
nejsou v souladu s pravidly jednotného 
trhu; navrhuje, že by měl být zákaz 
určitých výrobků co nejčastěji  
zveřejňován s cílem zabezpečit větší 
viditelnost hraničních kontrol a dohledu 
nad trhem a odstrašit účastníky trhu, kteří 
se doupouštějí nezákonného chování;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že Generální ředitelství 
pro daně a celní unii (TAXUD) také 
zdůrazňuje nutnost harmonizovaného 
přístupu celních kontrol v oblasti 
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bezpečnosti výrobků; vítá proto vytvoření 
projektové skupiny mezi členskými státy 
a Komisí, která by vypracovala zásady pro 
celní kontroly v oblasti bezpečnosti 
výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby se za účasti orgánů 
dohledu nad trhem a celních orgánů 
ve větší míře podílela na spolufinancovaní 
společní činnosti v oblasti dohledu nad 
trhem;

Or. el

Pozměňovací návrh 26
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy sdílely osvědčené postupy; vyzývá 
ke vzájemné spolupráci, ke společnému 
vyžívání know-how a ke sdílení
osvědčených postupů mezi orgány dozoru 
nad trhem; připomíná důležitost spolupráce 
mezi celními orgány a orgány dozoru nad 
trhem na vnějších hranicích za účelem 
provádění náležitých kontrol výrobků 
vstupujících na území Společenství;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby si
členské státy vyměňovaly osvědčené 
postupy; vyzývá ke vzájemné spolupráci, 
ke společnému vyžívání know-how a k 
výměně osvědčených postupů mezi orgány 
dozoru nad trhem; domnívá se, že by tato 
úloha mohla být přidělena síti PROSAFE;
připomíná důležitost spolupráce mezi 
celními orgány a orgány dozoru nad trhem 
na vnějších hranicích za účelem provádění 
náležitých kontrol výrobků vstupujících 
na území Společenství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy sdílely osvědčené postupy; vyzývá 
ke vzájemné spolupráci, ke společnému 
využívání know-how a ke sdílení
osvědčených postupů mezi orgány dozoru 
nad trhem; připomíná důležitost spolupráce 
mezi celními orgány a orgány dozoru 
nad trhem na vnějších hranicích 
za účelem provádění náležitých kontrol 
výrobků vstupujících na území 
Společenství;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby si 
členské státy vyměňovaly osvědčené 
postupy; vyzývá ke vzájemné spolupráci, 
ke společnému vyžívání know-how a k 
výměně osvědčených postupů mezi orgány 
dozoru nad trhem; navrhuje za tímto 
účelem zavedení transparentního postupu 
vzájemného hodnocení vnitrostátních 
systémů dohledu nad trhem, v němž 
budou zprávy z jednotlivých států 
na úrovni EU podléhat postupu 
partnerského přezkoumání (tzv. peer 
review) a v rámci něhož proběhne 
konzultace se zájmovými skupinami;
připomíná důležitost spolupráce mezi 
celními orgány a orgány dozoru;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Barbara Weiler

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy sdílely osvědčené postupy; vyzývá 
ke vzájemné spolupráci, ke společnému 
využívání know-how a ke sdílení
osvědčených postupů mezi orgány dozoru 
nad trhem; připomíná důležitost spolupráce 
mezi celními orgány a orgány dozoru 
nad trhem na vnějších hranicích za účelem 
provádění náležitých kontrol výrobků 
vstupujících na území Společenství;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby si 
členské státy vyměňovaly osvědčené 
postupy; vyzývá ke vzájemné spolupráci 
a koordinaci, ke společnému vyžívání 
know-how a k výměně osvědčených 
postupů mezi orgány dozoru nad trhem;  
připomíná důležitost spolupráce mezi 
celními orgány a orgány dozoru nad trhem 
na vnějších hranicích za účelem provádění 
náležitých kontrol výrobků vstupujících na 
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území Společenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy EU, aby si 
s ostatními členskými státy vyměňovaly 
výsledky šetření a studií souvisejících s 
bezpečností výrobků. Jejich součástí by 
měla být referenční čísla daných výrobků 
v zájmu usnadnění identifikace výrobku 
ostatními orgány, jež by mohli mít 
prospěch z překladu a využít informace 
poskytnuté v těchto studiích; vyzývá 
členské státy, aby s cílem vyhnout se 
duplicitní práci umožnily svým příslušným 
orgánům přijmout opatření v oblasti 
dohledu nad trhem na základě výsledků 
testů či studií poskytnutých ostatními 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. uznává významný přínos sítě 
PROSAFE pro koordinaci společné 
činnosti v oblasti dohledu nad trhem 
a výměny osvědčených postupů; 
připomíná však, že koordinace 
prostředníctvím sítě PROSAFE je 
omezena limitovanými prostředky a její 
neformální strukturou; navrhuje proto 
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založit specializovanou a nezávislou 
agenturu EU, která by při operativní 
koordinaci mezi orgány pro dohled nad 
trhem a celními orgány členských států 
mohla v úzké spolupráci se sítí PROSAFE 
vykonávat dodatečné úkoly, například 
monitorovat uplatňování společné 
operativní normy a podporovat členské 
státy při vzdělávání úředníků v oblasti 
dohledu nad trhem a celníků;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby s cílem 
vyhnout se duplicitní práci umožnily svým 
příslušným orgánům přijmout opatření v 
oblasti dohledu nad trhem na základě 
výsledků testů či studií poskytnutých 
ostatními členskými státy za účelem 
zvýšení provázanosti a zabezpečení lepší 
koordinace jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zřídila 
veřejnou informační databázi týkající se 
bezpečnosti spotřebitelských výrobků 
včetně platformy pro stížnosti, což zvýší 
informovanost o nebezpečných výrobcích 
napříč hranicemi vnitřního trhu; vyzývá 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zřídila 
veřejnou informační databázi týkající se 
bezpečnosti spotřebitelských výrobků, 
která by mohla vycházet z databáze 
uvedené v článku 23 nařízení o akreditaci 
a dohledu nad trhem , včetně platformy 
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k zavedení statistického systému v oblasti 
nehod, na základě kterého budou 
zveřejňovány povinné výroční zprávy a 
který bude koordinován a financován 
Evropskou komisí a kam budou členské 
státy hlásit výrobky, kvůli kterým na jejich 
území došlo k nehodám;

pro stížnosti, což zvýší informovanost o 
nebezpečných výrobcích napříč hranicemi 
vnitřního trhu;  trvá na tom, že je nezbytně 
nutné věnovat patřičnou pozornost 
vymezení pravidel používání databáze a 
vypracování klíčových definicí s cílem 
zabránit souběžným negativním účinkům; 
žádá všechny členské státy, aby se zapojily 
do používání databáze úrazů (IDB) 
v zájmu lepší koordinace informací 
o úrazech vedoucích k újmě na zdraví na 
úrovni EU; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, aby spotřebitelé měli příležitost 
podat vnitrostátním orgánům stížnost 
na nebezpečné výrobky a že tyto stížnosti 
budou účinně a odborně přezkoumávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zřídila 
veřejnou informační databázi týkající se 
bezpečnosti spotřebitelských výrobků 
včetně platformy pro stížnosti, což zvýší 
informovanost o nebezpečných výrobcích 
napříč hranicemi vnitřního trhu; vyzývá k 
zavedení statistického systému v oblasti 
nehod, na základě kterého budou 
zveřejňovány povinné výroční zprávy a 
který bude koordinován a financován 
Evropskou komisí a kam budou členské 
státy hlásit výrobky, kvůli kterým na jejich 
území došlo k nehodám;

7. naléhavě žádá Komisi, aby zdokonalila 
a propagovala databázi ICSMS, která 
spotřebitelům a orgánům poskytuje 
informace o nebezpečných výrobcích na 
vnitřním trhu a umožňuje spotřebitelům 
elektronicky nahlašovat nebezpečné 
výrobky příslušných orgánům; vyzývá ty 
členské státy, které databázi ICSMS ještě 
nepoužívají, aby s tohoto důležitého 
projektu zúčastnily; vyzývá členské státy, 
aby v koordinaci s Komisí zlepšily rozsah 
použití, spolehlivost a relevantnost unijní 
databáze úrazů tím, že reprezentatívní 
skupina nemocnic z členských států bude
dobrovolně hlásit úrazy, k nimž došlo v 
souvislosti s určitými výrobky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zřídila 
veřejnou informační databázi týkající se 
bezpečnosti spotřebitelských výrobků 
včetně platformy pro stížnosti, což zvýší 
informovanost o nebezpečných výrobcích 
napříč hranicemi vnitřního trhu; vyzývá 
k zavedení statistického systému v oblasti 
nehod, na základě kterého budou 
zveřejňovány povinné výroční zprávy 
a který bude koordinován a financován
Evropskou komisí a kam budou členské 
státy hlásit výrobky, kvůli kterým na jejich 
území došlo k nehodám;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zřídila 
veřejnou informační databázi týkající se 
bezpečnosti spotřebitelských výrobků 
včetně platformy pro stížnosti, což zvýší 
informovanost o nebezpečných výrobcích 
napříč hranicemi vnitřního trhu;  vyzývá 
k zavedení statistického systému v oblasti 
nehod, na základě kterého budou 
zveřejňovány povinné výroční zprávy; 
domnívá se, že touto databází by mohla 
být databáze úrazů, na níž se pracuje; 
domívá se, že databáze vyžaduje právní 
základ a že by to měla být databáze, do níž 
členské státy budou povinně zasílat svá 
hlášení; databáze bude koordinována
a financována Evropskou komisí a členské 
státy do ní budou hlásit výrobky, kvůli 
kterým na jejich území došlo k nehodám;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi, aby prohloubila 
spolupráci v oblasti mezinárodní skupiny 
pro zdravotní nezávaznost a bezpečnost 
spotřebitelských výrobků (ICPSC) 
za účelem výměny osvědčených postupů 
a společného předcházení výrobě 
nebezpečných výrobků v třetích zemích, 
jež jsou určeny na vývoz na evropský 
vnitřní trh;
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Or. de

Pozměňovací návrh 36
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje přezkum směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a vyzývá k tomu, aby 
definice směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků byly přizpůsobeny nařízení o 
dozoru nad trhem, a to pokud jde o 
definice a o povinnosti hospodářských 
subjektů;

8. podporuje revizi směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a zároveň i nového 
legislativního rámce a jejich sloučení do 
jednoho nařízení o dohledu nad trhem pro 
všechny výrobky na základě nařízení 
765/2008; domnívá se, že taková revize by 
měla být uskutečněna s cílem dosáhnout 
vysoké úrovně bezpečnosti výrobků a 
dohledu nad trhem;
domnívá se, že existence jednoho nařízení 
je jediným způsobem jak zabezpečit jediný 
systém pro všechny výrobky; vyzývá 
Komisi, aby do této revize zahrnula 
ustanovení směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků, které jsou propracovanější než 
ustanovení v novém legislativním rámci, 
jako například požadavek poskytovat 
informace spotřebitelům či vést záznamy 
o stížnostech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje přezkum směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a vyzývá k tomu, aby 
definice směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků byly přizpůsobeny nařízení 
o dozoru nad trhem, a to pokud jde 
o definice a o povinnosti hospodářských 

8. podporuje přezkum směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a vyzývá k tomu, aby 
definice směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků byly, pokud jde o definice,
přizpůsobeny nařízení o dozoru nad trhem;
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subjektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje přezkum směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a vyzývá k tomu, aby 
definice směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků byly přizpůsobeny nařízení 
o dozoru nad trhem, a to pokud jde 
o definice a o povinnosti hospodářských 
subjektů;

8. podporuje přezkum směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a vyzývá k tomu, aby 
definice směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků byly přizpůsobeny nařízení 
o dozoru nad trhem, a to pokud jde 
o definice a o povinnosti hospodářských 
subjektů, jak je stanoveno v rozhodnutí 
768/2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá ke sladění požadavků na 
sledovatelnost ve směrnici o obecné 
bezpečnosti výrobků s novým legislativním 
rámcem za účelem zajištění soudržného 
systému sledovatelnosti;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá ke sladění požadavků 
na sledovatelnost ve směrnici o obecné 
bezpečnosti výrobků s novým legislativním 
rámcem za účelem zajištění soudržného 
systému sledovatelnosti;

9. vyzývá ke sladění požadavků 
na sledovatelnost ve směrnici o obecné 
bezpečnosti výrobků s novým legislativním 
rámcem za účelem zajištění soudržného 
systému sledovatelnosti, aniž by došlo 
ke vzniku  další byrokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje důležitost jednotných 
definic a posouzení ve členských státech 
týkajících se výrobků představujících 
vážné riziko za účelem sjednocení úrovně 
bezpečnosti v celé Unii a systému 
sledovatelnosti;

10. zdůrazňuje důležitost jednotných 
definic a posouzení ve členských státech 
týkajících se výrobků představujících 
vážné riziko za účelem sjednocení úrovně 
bezpečnosti v celé Unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. trvá na tom, aby do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
a do odvětvových právních předpisů 
týkajících se harmonizovaných výrobků 
byla začleněna společná definice 
„výrobku lákavého pro děti“; vítá činnost 
pracovní skupiny ad hoc týkající se 
zařízení přitahujících dětskou pozornost; 
vyzývá k větší transparentnosti během 

vypouští se
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celého procesu a přeje si být více 
informován o dosaženém pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. trvá na tom, aby do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
a do odvětvových právních předpisů 
týkajících se harmonizovaných výrobků 
byla začleněna společná definice „výrobku 
lákavého pro děti“; vítá činnost pracovní 
skupiny ad hoc týkající se zařízení 
přitahujících dětskou pozornost; vyzývá 
k větší transparentnosti během celého 
procesu a přeje si být více informován 
o dosaženém pokroku;

12. trvá na tom, aby do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
a do odvětvových právních předpisů 
týkajících se harmonizovaných výrobků 
byla začleněna společná definice „výrobku 
lákavého pro děti“, která je nezbytná 
pro dosažení komplexní ochrany 
nejohroženější skupiny spotřebitelů; vítá 
činnost pracovní skupiny ad hoc týkající se 
zařízení přitahujících dětskou pozornost;  
vyzývá k větší transparentnosti během 
celého procesu a přeje si být více 
informován o dosaženém pokroku;

Or. el

Pozměňovací návrh 44
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. trvá na tom, aby do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a 
do odvětvových právních předpisů 
týkajících se harmonizovaných výrobků
byla začleněna společná definice „výrobku 
lákavého pro děti“; vítá činnost pracovní 
skupiny ad hoc týkající se zařízení 
přitahujících dětskou pozornost; vyzývá k 
větší transparentnosti během celého 

12. žádá Komisi, aby přezkoumala, do 
jaké míry by mohla být do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
začleněna definice „výrobku lákavého pro 
děti“, aby pomohla výrobcům při jejich 
vlastním hodnocení rizika; zdůrazňuje, že 
taková definice by neměla sloužit jako 
základ pro stahování výrobků z oběhu;
vítá činnost pracovní skupiny ad hoc 
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procesu a přeje si být více informován o 
dosaženém pokroku;

týkající se zařízení přitahujících dětskou 
pozornost;  vyzývá k větší transparentnosti 
během celého procesu a přeje si být více 
informován o dosaženém pokroku;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. trvá na tom, aby do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
a do odvětvových právních předpisů 
týkajících se harmonizovaných výrobků 
byla začleněna společná definice
„výrobku lákavého pro děti“; vítá činnost 
pracovní skupiny ad hoc týkající se 
zařízení přitahujících dětskou pozornost; 
vyzývá k větší transparentnosti během 
celého procesu a přeje si být více 
informován o dosaženém pokroku;

12. trvá na tom, aby do stávající revize 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
a do odvětvových právních předpisů 
týkajících se harmonizovaných výrobků 
byl začleněn přístup dohledu nad trhem 
k „výrobkům lákavým pro děti“; vítá 
činnost sítě PROSAFE týkající se společné 
akce k návrhům designu elektrických 
výrobků přitahujících dětskou pozornost;
žádá, aby Komise v této práci pokračovala 
a rozšířila rozsah její působnosti tak, aby 
se vztahovala i na jiné výrobky než 
na elektrické; žádá o větší transparentnost
během celého procesu a přeje si být více 
informován o dosaženém pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá zjednodušení evropských právních 
předpisů pro bezpečnost výrobků 
a podporuje začlenění ustanovení 
o výrobcích napodobujících potraviny 
do přepracovaného návrhu;

14. žádá zjednodušení evropských právních 
předpisů pro bezpečnost výrobků, zejména 
s ohledem na cíle Komise uvedené 
ve sdělení Na cestě k Aktu o jednotném 
trhu, jimiž je „zdokonalení tvorby 
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právních předpisů“ a „mysli nejdřív 
v malém“, a požaduje, a podporuje 
začlenění ustanovení o výrobcích 
napodobujících potraviny 
do přepracovaného návrhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula povinnost 
výrobců provádět během fáze navrhování 
výrobků analýzu rizik; naléhavě vyzývá, 
aby v případě zjištění jakýchkoli rizik byla 
tato rizika při uvádění výrobku na trh
zdokumentována společně s výrobkem;

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula povinnost 
výrobců provádět během fáze navrhování 
výrobků analýzu rizik; naléhavě vyzývá, 
aby v případě zjištění jakýchkoli rizik byla 
tato rizika zdokumentována a poskytnuta 
k dispozici veřejným orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula povinnost 
výrobců provádět během fáze navrhování 
výrobků analýzu rizik; naléhavě vyzývá, 
aby v případě zjištění jakýchkoli rizik byla 
tato rizika při uvádění výrobku na trh
zdokumentována společně s výrobkem;

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula povinnost 
výrobců provádět během fáze navrhování 
výrobků analýzu rizik odpovídající 
danému výrobku; naléhavě vyzývá, aby 
v případě zjištění jakýchkoli rizik byla tato 
rizika zdokumentována a na požádání 
dána k dispozici veřejným orgánům;

Or. de
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Pozměňovací návrh 49
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je znepokojen dočasným charakterem 
mimořádných opatření, neboť vedou 
k právní nejistotě; zdůrazňuje, že je třeba 
zavést účinnější regulační rámec, který by 
umožňoval rychlé zásahy a nacházení 
spolehlivých dlouhodobých řešení, aniž by 
orgány pro normalizaci byly pověřovány 
politickými rozhodnutími. Směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků by měla 
počítat se zavedením pravidel vázaných 
na konkrétní výrobek bez omezení, a to 
buď pokud jde o obsah výrobku, nebo dobu 
jeho použitelnosti;

17. zdůrazňuje, že je třeba zavést účinnější 
regulační rámec, který by umožňoval 
rychlé zásahy a nacházení spolehlivých 
dlouhodobých řešení, aniž by byly
politickými rozhodnutími pověřovány 
orgány pro normalizaci nebo Komise. 
Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků by 
měla počítat se zavedením pravidel 
vázaných na konkrétní výrobek bez 
omezení, a to buď pokud jde o obsah 
výrobku, nebo dobu jeho použitelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je znepokojen dočasným charakterem 
mimořádných opatření, neboť vedou 
k právní nejistotě; zdůrazňuje, že je třeba 
zavést účinnější regulační rámec, který by 
umožňoval rychlé zásahy a nacházení 
spolehlivých dlouhodobých řešení, aniž by 
orgány pro normalizaci byly pověřovány 
politickými rozhodnutími. Směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků by měla 
počítat se zavedením pravidel vázaných 
na konkrétní výrobek bez omezení, a to 
buď pokud jde o obsah výrobku, nebo 
dobu jeho použitelnosti;

17. zdůrazňuje, že je třeba zavést účinnější 
regulační rámec, který by umožňoval 
rychlé zásahy a nacházení spolehlivých 
dlouhodobých řešení, aniž by orgány pro 
normalizaci nebo Komise byly pověřovány 
politickými rozhodnutími bez jasného 
souboru základních politických 
požadavků, jako je tomu v případě 
harmonizovaných právních předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že výrobky představující 
vážné riziko musejí být co nejdříve 
natrvalo staženy a odstraněny z trhu a musí 
být zajištěna sledovatelnost v rámci celého 
dodavatelského řetězce;

18. zdůrazňuje, že výrobky představující 
vážné riziko musejí být co nejdříve 
natrvalo staženy a odstraněny z trhu a musí 
být zajištěna sledovatelnost v rámci celého 
dodavatelského řetězce, což vyžaduje 
dostatek zdrojů v případě orgánů dohledu 
nad trhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 19 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na účinném vymáhání postupů 
identifikace, které jsou již zavedeny; 
podporuje Komisi, aby prováděla 
posuzování a hodnocení týkající se 
využívání nových technologií, například 
identifikace na základě rádiové frekvence 
(RFID), technologických štítků a 
inteligentních obalů tištěných pomocí 
nanotechnologie, ale domnívá se, že 
využívání takových technologií by nemělo 
ohrožovat soukromí, bezpečnosti a ochrany 
spotřebitelů;

19. trvá na účinném vymáhání postupů 
identifikace, které jsou již zavedeny; 
podporuje Komisi, aby prováděla 
posuzování a hodnocení týkající se 
využívání nových technologií, například 
identifikace na základě rádiové frekvence 
(RFID), technologických štítků a 
inteligentních obalů tištěných pomocí 
nanotechnologie, ale domnívá se, že 
využívání takových technologií by mělo 
být přiměřené a nemělo by ohrožovat 
soukromí, bezpečnosti a ochrany 
spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na účinném vymáhání postupů 
identifikace, které jsou již zavedeny; 
podporuje Komisi, aby prováděla 
posuzování a hodnocení týkající se 
využívání nových technologií, například 
identifikace na základě rádiové frekvence 
(RFID), technologických štítků a 
inteligentních obalů tištěných pomocí 
nanotechnologie, ale domnívá se, že 
využívání takových technologií by nemělo 
ohrožovat soukromí, bezpečnosti a ochrany 
spotřebitelů;

19. trvá na účinném vymáhání postupů 
identifikace, které jsou již zavedeny; 
podporuje Komisi, aby prováděla 
posuzování a hodnocení týkající se 
využívání nových technologií, ale domnívá 
se, že využívání těchto nových technologií 
by nemělo ohrožovat soukromí, 
bezpečnosti a ochrany spotřebitelů

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 19 a 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje však, že v rámci trhu EU 
by nemělo být jako oficiální 
systém/metoda sledovatelnosti 
vynucováno jedno technické řešení 
a požaduje celkovou přiměřenost;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Konstantinos Poupakis

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit a dále 
posilovat výměnu informací systému 
RAPEX o nebezpečných výrobcích 
pocházajících ze třetích zemí (Čína, Indie) 
a vyhodnotit nejnovejší studie 
uskutečněné v rámci tohoto systému. 

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné informace;

21. Vyzývá Komisi, aby mimo území EU 
zvýšila informovanost o systému RAPEX 
a o unijních systémech stahování výrobků 
z trhu  a aby odborníkům v oblasti 
bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů, obchodním organizacím
a vnitrostátním orgánům zpřístupnila 
všechny příslušné informace a aby zároveň 
zachovala  důvěrnost obchodních údajů 
a zabezpečila, že jediným zdrojem 
informací budou vnitrostátní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Philippe Juvin

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné informace;

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné informace 
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a propagovala přístup k nim 
prostředníctvím informačních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné informace;

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, 
podnikatelským sdružením, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné, nikoli však 
důvěrné informace;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům
zpřístupnila všechny příslušné informace;

21. Vyzývá Komisi, aby výrobcům, 
odborníkům v oblasti bezpečnosti výrobků, 
organizacím spotřebitelů a vnitrostátním 
orgánům zpřístupnila všechny příslušné 
informace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné informace;

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům 
v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům 
zpřístupnila všechny příslušné informace
a zajistila přitom potřebnou důvěrnost 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Vítá nové obecné zásady systému 
RAPEX, které přispívají ke zlepšení jeho 
fungování; vyzývá Komisi, aby za účelem 
pomoci orgánům dozoru nad trhem při 
jejich práci zefektivnila novou metodu 
posuzování rizik i těch metod, které jsou 
již zavedeny pro harmonizované 
spotřebitelské výrobky;

22. Vítá nové obecné zásady systému 
RAPEX, které přispívají ke zlepšení jeho 
fungování; vyzývá Komisi, aby za účelem 
pomoci orgánům dozoru nad trhem při 
jejich práci zefektivnila novou metodu 
posuzování rizik i těch metod, které jsou 
již zavedeny pro harmonizované výrobky, 
a zabezpečila zveřejnění jejích výsledků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. Vítá nové obecné zásady systému 
RAPEX, které přispívají ke zlepšení jeho 
fungování; vyzývá Komisi, aby za účelem 
pomoci orgánům dozoru nad trhem při 
jejich práci zefektivnila novou metodu 
posuzování rizik i těch metod, které jsou 
již zavedeny pro harmonizované 

22. Vítá nové obecné zásady systému 
RAPEX, které přispívají ke zlepšení jeho 
fungování;  vyzývá Komisi, aby za účelem 
pomoci orgánům dozoru nad trhem při 
jejich práci zefektivnila novou metodu 
posuzování rizik i těch metod, které jsou 
již zavedeny pro harmonizované výrobky;
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spotřebitelské výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby objasnila zařazení 
výrobků do kategorie „vysoce rizikových“ 
výrobků  v oznámeních pro RAPEX;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je zvláště znepokojen tím, že každým 
rokem narůstá počet hlášení vztahujících se 
k výrobkům čínského původu, která tvoří 
více než polovinu hlášení v systému 
RAPEX, a kde se ve dvaceti procentech 
případů ukazuje, že výrobce těchto 
výrobků nelze identifikovat; proto vyzývá, 
aby bylo vyvinuto zvýšené úsilí na 
mezinárodní úrovni a vítá spolupráci EU, 
Číny a USA týkající se strategií 
sledovatelnosti výrobků; vítá jakoukoli 
podporu, školení a semináře pořádané EU 
a čínskými orgány za účelem zlepšení 
bezpečnosti výrobků;

23. je zvláště znepokojen tím, že každým 
rokem narůstá počet hlášení vztahujících se 
k výrobkům čínského původu, která tvoří 
více než polovinu hlášení v systému 
RAPEX, a kde se ve dvaceti procentech 
případů ukazuje, že výrobce těchto 
výrobků nelze identifikovat; proto vyzývá, 
aby bylo vyvinuto zvýšené úsilí na 
mezinárodní úrovni a vítá spolupráci EU, 
Číny a USA týkající se strategií 
sledovatelnosti výrobků; vítá jakoukoli 
podporu, školení a semináře pořádané EU 
a čínskými orgány za účelem zlepšení 
bezpečnosti výrobků; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby se víceleté programy zabývaly 
touto problematikou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi a orgány členských 
států, aby zajistily náležité školení 
úředníků, aby výrobky představující riziko 
mohly být v ještě větší míře odhalovány; 
naléhavě žádá, aby před uvedením výrobků 
na trh byla zlepšena spolupráce mezi 
celními orgány a orgány dozoru nad trhem;

26. vyzývá Komisi a orgány členských 
států, aby zajistily náležité školení 
úředníků, aby výrobky představující riziko 
mohly být v ještě větší míře odhalovány;  
naléhavě žádá, aby před uvedením výrobků 
na trh byla zlepšena spolupráce mezi 
celními orgány a orgány dozoru nad trhem, 
což i v tomto případě vyžaduje víceletý 
program;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi a příslušné 
vnitrostátní orgány, aby dále vyvíjely 
kampaně na zvyšování informovanosti 
zaměřené na spotrebitele s cílem 
informovat je o riziku nákupu 
falšovaných výrobků na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány 27. vypouští se
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dozoru nad trhem plně účastnily procesu 
vytváření norem, neboť je vhodným 
prostředkem, jak zajistit, aby dobrovolné 
dodržování norem zvýšilo bezpečnost 
spotřebitelů;

Or. el

Pozměňovací návrh 68
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány 
dozoru nad trhem plně účastnily procesu 
vytváření norem, neboť je vhodným 
prostředkem, jak zajistit, aby dobrovolné 
dodržování norem zvýšilo bezpečnost 
spotřebitelů;

27. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány 
dozoru nad trhem systematicky účastnily 
procesu vytváření bezpečnostních norem, 
neboť to představuje vhodnou možnost jak 
zajistit, aby poskytly své vědomosti 
v rámci procesu vytváření norem a 
zároveň dosáhly jejich lepšího chápaní a 
aby byla dobrovolným dodržováním 
norem zvýšena bezpečnost spotřebitelů;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány 
dozoru nad trhem plně účastnily procesu 
vytváření norem, neboť je vhodným 
prostředkem, jak zajistit, aby dobrovolné 
dodržování norem zvýšilo bezpečnost
spotřebitelů;

27. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány 
dozoru nad trhem plně účastnily procesu 
vytváření norem, neboť to představuje
vhodnou možnost jak zajistit, aby 
dobrovolné dodržování norem přispělo ke
zvýšení bezpečnosti spotřebitelů, jejich 
zdraví, jakož i k právní jistotě, a to tak, že 
orgány členských států umožní správný 
výklad a uplatňování evropských norem;
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Pozměňovací návrh 70
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. naléhavě vyzývá, aby byly zlepšeny 
stávající platné postupy pro zavádění 
evropských norem za účelem zajištění 
včasné reakce na nová nebo objevující se 
rizika účinnějším způsobem; zdůrazňuje 
však, že nové či pozměněné postupy by 
měly rovněž podléhat kontrole 
Parlamentu; zdůrazňuje, že pravomocí 
Parlamentu by mělo být také zkoumání 
postupů týkajících se přejímání a 
uplatňování mezinárodních, neevropských 
a jiných norem;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. naléhavě vyzývá, aby byly zlepšeny 
stávající platné postupy pro zavádění 
evropských norem za účelem zajištění 
včasné reakce na nová nebo objevující se 
rizika účinnějším způsobem; zdůrazňuje 
však, že nové či pozměněné postupy by 
měly rovněž podléhat kontrole Parlamentu; 
zdůrazňuje, že pravomocí Parlamentu by 
mělo být také zkoumání postupů týkajících 
se přejímání a uplatňování mezinárodních, 
neevropských a jiných norem;

28. naléhavě vyzývá, aby byly zlepšeny 
stávající platné postupy Komise pro 
zavádění mandátů pro vytvoření
evropských norem za účelem zajištění 
včasné reakce na nová nebo objevující se 
rizika účinnějším způsobem; zdůrazňuje 
však, že nové či pozměněné postupy by 
měly rovněž podléhat kontrole Parlamentu;  
zdůrazňuje, že pravomocí Parlamentu by 
mělo být také zkoumání postupů týkajících 
se přejímání a uplatňování mezinárodních, 
neevropských a jiných norem;
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Pozměňovací návrh 72
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá evropské organizace 
pro normalizaci a Komisi, aby 
přezkoumaly všechny možné systémy 
schopné urychlit proces vypracovávání 
norem a zároveň zabezpečily náležité 
zapojení všech příslušných zúčastněných 
stran, jako je například zavedení 
zrychleného postupu či možnost, aby 
Komise jako dočasné opatření, než bude 
k dispozici trvalé řešení, zveřejnila 
existující odkaz na evropské normy či 
normy ISO vypracované mimo mandát 
Komise v případě, že se tyto normy 
považují za normy, které zabezpečují 
vysokou úroveň ochrany spotřebitele či 
jsou zaměřeny na specifické riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá k tomu, aby byla normalizace 
omezena na poskytování technických 
prostředků, jejichž prostřednictvím je 
dosahován nebo vyhodnocován soulad 
s politickým rozhodnutím. Politické 
záležitosti mající přímý dopad na ochranu 
zájmů spotřebitelů by měly být řešeny 
na politické úrovni a neměly by být 
svěřovány orgánům pro normalizaci;

29. vyzývá k tomu, aby byla normalizace 
omezena na poskytování technických 
prostředků, jejichž prostřednictvím je 
dosahován nebo vyhodnocován soulad 
s politickým rozhodnutím. Politické 
záležitosti mající přímý dopad na ochranu 
zájmů spotřebitelů/uživatelů by měly být 
řešeny na politické úrovni a neměly by být 
svěřovány orgánům pro normalizaci;
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Pozměňovací návrh 74
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá k tomu, aby byla normalizace 
omezena na poskytování technických 
prostředků, jejichž prostřednictvím je 
dosahován nebo vyhodnocován soulad 
s politickým rozhodnutím. Politické 
záležitosti mající přímý dopad na ochranu 
zájmů spotřebitelů by měly být řešeny na 
politické úrovni a neměly by být svěřovány 
orgánům pro normalizaci;

29. vyzývá ke zdokonalení mandátů 
Komise pro normalizaci s cílem umožnit 
evropskému orgánu pro normalizaci, aby 
vyvinul evropské normy splňující 
technické požadavky, jejichž 
prostřednictvím je dosahován nebo 
vyhodnocován soulad s politickým 
rozhodnutím; v tomto ohledu se domnívá, 
že je třeba lepšího zapojení a spolupráce 
mezi Evropskou komisí a evropskými 
organizacemi pro normalizaci při jejich 
vypracovávání; s ohledem na to, že tyto 
organizace pracují na základě konsenzu, 
považuje pro dobré fungování systému 
za rozhodující, aby byly politické otázky 
řešeny na úrovni vytváření politik a aby 
nebyly přenášeny na Evropskou komisi, 
normalizační orgány či jakékoli jiné 
donucovací orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá k zavedení ochranného 
postupu, jenž by členským státům umožnil 
vznést formální námitku týkající se normy
(jako je například článek 14 směrnice 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček).
Ochranný postup by mělo být možné 

30. vyzývá k zavedení ochranného 
postupu, jako je postup uvedený 
v rozhodnutí 768/2008, a jeho začlenění 
do všech právních předpisů pro 
harmonizaci. To by umožnilo vznést 
formální námitku týkající se určité normy. 
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použít ještě předtím, než bude norma 
uvedena v Úředním věstníku Evropské 
unie;

Ochranný postup by mělo být možné 
použít ještě předtím, než bude norma 
uvedena v Úředním věstníku Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá k zavedení ochranného 
postupu, jenž by členským státům umožnil 
vznést formální námitku týkající se normy 
(jako je například článek 14 směrnice 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček).
Ochranný postup by mělo být možné 
použít ještě předtím, než bude norma 
uvedena v Úředním věstníku Evropské 
unie;

30. vyzývá k zavedení ochranného 
postupu, jenž by členským státům umožnil 
vznést formální námitku týkající se normy 
(jako je například článek 14 směrnice 
2009/48/ES o bezpečnosti hraček);
zdůrazňuje však, že by tento postup měl 
být zaveden pouze tehdy, pokud Komise 
získá důkazy o lepším zapojení orgánů 
dohledu nad trhem do systému 
normalizace; domnívá se totiž, že použití 
ochranného postupu by nemělo být pro 
členské státy náhradou za vyjádření svého 
stanoviska k systému normalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala 
další opatření, aby mohly být rozšířeny 
potřebné přezkumy, což bude 
pro bezpečnost spotřebitelů rozhodující;

31. vyzývá Komisi, aby v souladu s novým 
legislativním rámcem přijala další opatření 
, aby mohly být rozšířeny potřebné 
přezkumy;

Or. en
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