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Pozměňovací návrh 34
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Odpovědnost za soulad výtahů a 
bezpečnostních komponent pro výtahy by 
měly nést hospodářské subjekty podle role, 
kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby 
byla zajištěna vysoká úroveň ochrany 
veřejných zájmů, jako je zdraví 
a bezpečnost a ochrana spotřebitelů, jakož 
i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu 
Unie.

(5) Odpovědnost za soulad výtahů a 
bezpečnostních komponent pro výtahy by 
měly nést hospodářské subjekty podle role, 
kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby 
byla zajištěna vysoká úroveň ochrany 
veřejných zájmů, jako je zdraví 
a bezpečnost a ochrana spotřebitelů, včetně 
vysoké úrovně ochrany zranitelných 
spotřebitelů, jakož i spravedlivá 
hospodářská soutěž na trhu Unie.

Or. en

Odůvodnění

 V čl. 2 odst. 1 směrnice se uvádí, že výtahy by měly být používány k přepravě osob, s 
nákladem nebo bez, či věcí, pouze pokud je nosná část přístupná osobám. Případně je nutno 
zajistit bezpečnost osob nastupujících do kabiny. Není třeba specifikovat, v kterých případech 
(zda jen u výtahů určených k přepravě osob, osob a zboží nebo pouze zboží, jestliže je nosná 
část přístupná) by se měla věnovat zvláštní pozornost zranitelným uživatelům.

Pozměňovací návrh 35
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem umožňujícím, aby byly 
zúčastněné strany informovány 
o plánovaných opatřeních, pokud jde 
o výtahy nebo bezpečnostní komponenty 
pro výtahy představující riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného 

(30) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem umožňujícím, aby byly 
zúčastněné strany informovány 
o plánovaných opatřeních, pokud jde 
o výtahy nebo bezpečnostní komponenty 
pro výtahy představující riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, a to i pro bezpečnost 
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veřejného zájmu. Tento postup by měl 
rovněž orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly jednat co 
nejdříve, pokud jde o uvedené výtahy a 
bezpečnostní komponenty pro výtahy.

dětí, starších osob a osob se zdravotním 
postižením, nebo pro ochranu jiného 
veřejného zájmu. Tento postup by měl 
rovněž orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly jednat co 
nejdříve, pokud jde o uvedené výtahy a 
bezpečnostní komponenty pro výtahy.

Or. en

Odůvodnění

 V čl. 2 odst. 1 směrnice se uvádí, že výtahy by měly být používány k přepravě osob, s 
nákladem nebo bez, či věcí, pouze pokud je nosná část přístupná osobám. Případně je nutno 
zajistit bezpečnost osob nastupujících do kabiny. Není třeba specifikovat, v kterých případech 
(zda jen u výtahů určených k přepravě osob, osob a zboží nebo pouze zboží, jestliže je nosná 
část přístupná) by se měla věnovat zvláštní pozornost zranitelným uživatelům.

Pozměňovací návrh 36
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Harmonizované normy, které jsou 
pro tuto směrnici relevantní, by měly plně 
zohlednit také Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, kterou 
Evropská unie podepsala dne 23. prosince 
2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba stanovit  přechodná opatření, 
jež umožní, aby byly na trh dodávány a do 
provozu uváděny výtahy, které již byly 
uvedeny na trh v souladu se směrnicí 
95/16/ES.

(37) Výrobcům a dovozcům je třeba 
poskytnout přiměřený, avšak omezený čas 
na to, aby využili veškerých svých práv 
podle vnitrostátních předpisů platných 
před datem použitelnosti vnitrostátních 
předpisů, kterými se provádí tato 
směrnice, např. aby prodali své zásoby již 
vyrobených výrobků. Je třeba stanovit
přechodná opatření, jež umožní, aby byly 
na trh dodávány a do provozu uváděny 
výtahy, které již byly uvedeny na trh 
v souladu se směrnicí 95/16/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická 
nebo právnická osoba usazená v Unii, která 
byla písemně zplnomocněna výrobcem, 
aby jednala jeho jménem při plnění 
konkrétních úkolů;

(8) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická 
nebo právnická osoba usazená v Unii, která 
byla písemně zplnomocněna výrobcem, 
aby jednala jeho jménem při plnění 
předepsaných úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „akreditací“ akreditace ve smyslu 
nařízení (ES) č. 765/2008;
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) "vnitrostátním akreditačním 
orgánem" vnitrostátní akreditační orgán 
ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „technickou specifikací“ dokument, 
který předepisuje technické požadavky, 
které má výtah nebo bezpečnostní 
komponenta pro výtahy splňovat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „posouzením shody“ postup 
prokazující, zda byly splněny základní 
požadavky na ochranu zdraví a na 

(14) „posouzením shody“ postup 
prokazující, zda byly splněny základní 
požadavky na ochranu zdraví a na 
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bezpečnost týkající se výtahu nebo 
bezpečnostní komponenty pro výtahy, 
uvedené v příloze I;

bezpečnost týkající se výtahu nebo 
bezpečnostní komponenty pro výtahy, 
uvedené v této směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „stažením z oběhu“ opatření, jehož 
cílem je navrácení bezpečnostní 
komponenty pro výtahy, která byla již 
dodána dodavateli;

(16) „stažením z oběhu“ opatření, jehož 
cílem je navrácení bezpečnostní 
komponenty pro výtahy, která byla již 
dodána dodavateli nebo koncovému 
uživateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „stažením z trhu“ opatření, jehož 
cílem je zabránit, aby byl výtah uváděn na 
trh nebo aby byla bezpečnostní 
komponenta pro výtahy dodávána na trh;

(17) „stažením z trhu“ opatření, jehož 
cílem je zabránit, aby byl výtah dodáván
na trh nebo aby byla bezpečnostní 
komponenta pro výtahy dodávána na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby výtahy, na které se tato 
směrnice vztahuje, byly uváděny na trh a 
do provozu pouze za podmínky, že 
neohrožují  bezpečnost a zdraví osob nebo 
případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně 
namontovány, udržovány a užívány v 
souladu s předpokládaným účelem.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby výtahy, na které se tato 
směrnice vztahuje, byly uváděny na trh a 
do provozu pouze za podmínky, že 
neohrožují bezpečnost a zdraví osob nebo 
případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně 
namontovány, udržovány a užívány v 
souladu s předpokládaným účelem nebo s 
účelem, který lze rozumně předvídat v 
oblasti působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné upřesnit, že užívání výtahu by mělo být nejen rozumné, ale také vždy v souladu s 
ustanoveními této směrnice. Definice „rozumnosti“ je příliš široká, než aby zajišťovala 
vysokou úroveň právní jistoty, pokud jde o použití.

Pozměňovací návrh 46
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro již existující budovy, v nichž 
omezený prostor neznemožňuje 
vybudování výtahu, a tedy způsobuje újmu 
jiným zranitelným uživatelům, jako jsou 
děti, starší osoby nebo osoby se 
zdravotním postižením, může být výtah 
uváděn na trh pouze tehdy, je-li 
konstruován tak, aby jej mohly snadno 
používat osoby se zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv je ochrana osob se zdravotním postižením nanejvýš důležitá, je rovněž nezbytné 
zajistit pro všechny zranitelné uživatele (jako jsou děti, starší osoby nebo osoby se zdravotním 
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postižením, jež jim nebrání v použití výtahu) možnost vybudovat výtah v již existující budově.

Pozměňovací návrh 47
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dodavatelé zajistí, aby byl k výtahu 
přiložen v souladu s rozhodnutím 
členského státu, ve kterém je výtah 
namontován, návod k použití podle 
přílohy I bodu 6.2 v jazyce, kterému 
koncoví uživatelé snadno rozumějí.

7. Dodavatelé zajistí, aby byly k výtahu 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace podle přílohy I bodu 6.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci ve všech případech, kdy to je 
považováno za vhodné vzhledem k 
rizikům, které bezpečnostní komponenta 
pro výtahy představuje, provádějí za 
účelem ochrany zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů zkoušky vzorků 
bezpečnostních komponent pro výtahy 
dodávaných na trh, provádějí šetření a 
případně vedou knihy stížností, 
nevyhovujících bezpečnostních komponent 
pro výtahy a stažení bezpečnostních 
komponent pro výtahy z oběhu a průběžně 
o všech těchto kontrolách informují 
distributory a dodavatele.

4. Výrobci zajistí, aby byly používány 
postupy, díky nimž sériová výroba zůstane 
v souladu s požadavky. Je třeba patřičně 
přihlédnout ke změnám návrhu nebo 
parametrů výrobku a změnám 
harmonizovaných norem nebo 
technických specifikací, na jejichž základě 
se prohlašuje shoda výrobku.

Výrobci ve všech případech, kdy to je 
považováno za vhodné vzhledem k 
rizikům, které bezpečnostní komponenta 
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pro výtahy představuje, provádějí za 
účelem ochrany zdraví a bezpečnosti 
spotřebitelů zkoušky vzorků 
bezpečnostních komponent pro výtahy 
dodávaných na trh, provádějí šetření a 
případně vedou knihy stížností, 
nevyhovujících bezpečnostních komponent 
pro výtahy a stažení bezpečnostních 
komponent pro výtahy z oběhu a průběžně 
o všech těchto kontrolách informují 
distributory a dodavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na bezpečnostní komponentě 
pro výtahy, nebo není-li to možné, na štítku 
neoddělitelně připevněném k bezpečnostní 
komponentě pro výtahy. Adresa musí 
uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, svou internetovou 
adresu v jazyce, kterému spotřebitelé a 
orgány dozoru nad trhem snadno 
rozumějí, a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na bezpečnostní komponentě 
pro výtahy, nebo není-li to možné, na štítku 
neoddělitelně připevněném k bezpečnostní 
komponentě pro výtahy. Adresa musí 
uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na bezpečnostní komponentě 
pro výtahy, nebo není-li to možné, na obalu 
nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní 
komponentě.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, svou internetovou 
adresu v jazyce, kterému spotřebitelé a 
orgány dozoru nad trhem snadno 
rozumějí, a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na bezpečnostní komponentě 
pro výtahy, nebo není-li to možné, na obalu 
nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní 
komponentě.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze II, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných 
modulech uvedených v přílohách V, VIII, 
X, XI a XII a je stále aktualizováno. Je
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
výtah nebo bezpečnostní komponenta pro 
výtahy uváděna nebo dodávána na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze II, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných 
modulech uvedených v přílohách V, VIII, 
X, XI a XII a je stále aktualizováno. Na 
požádání může být přeloženo do jazyka 
nebo jazyků požadovaných členským 
státem, v němž je výtah nebo bezpečnostní 
komponenta pro výtahy uváděna nebo 
dodávána na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) schválení systému komplexního 
zabezpečování jakosti stanoveného
v příloze XI.

c) systém komplexního zabezpečování 
jakosti stanovený v příloze XI.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) schválení systému zabezpečování 
jakosti výrobků stanoveného v příloze VI;

a) systém zabezpečování jakosti výrobků 
stanovený v příloze VI;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) schválení systému komplexního 
zabezpečování jakosti stanoveného
v příloze VII.

b) systém komplexního zabezpečování 
jakosti stanovený v příloze VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kontrola shody s typem náhodným 
výběrem, pokud jde o bezpečnostní 
komponenty pro výtahy, uvedená v příloze 
IX.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, 
že posuzování a kontrolu uvedené v 
odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační 
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 
a v souladu s ním.

2. Posuzování a kontrolu uvedené v 
odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační 
orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 
a v souladu s ním.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za takovýto subjekt může být považován 
subjekt patřící k hospodářskému sdružení 
nebo profesnímu svazu zastupujícímu 
podniky, jež se podílejí na projektování, 

vypouští se
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výrobě, dodávání, montáži, používání 
nebo údržbě výtahů nebo bezpečnostních 
komponent pro výtahy, které tento subjekt 
posuzuje, pokud je prokázána jeho 
nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu 
zájmů.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 58
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování shody 
nesmí být osobami, které navrhují, 
vyrábějí, dodávají, nakupují, vlastní, 
používají nebo udržují bezpečnostní 
komponenty pro výtahy, jež posuzují, a 
nesmí být ani zplnomocněnými zástupci 
jakékoli z těchto stran.

4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování shody 
nesmí být osobami, které navrhují, 
vyrábějí, dodávají, nakupují, vlastní, 
používají nebo udržují bezpečnostní 
komponenty pro výtahy a nesmí být ani 
zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto 
stran.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 59
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování shody 
nesmí být osobami, které navrhují, 
vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, 
vlastní, používají nebo udržují výtahy, jež 
posuzují.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování shody 
nesmí být osobami, které navrhují, 
vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, 
vlastní, používají nebo udržují výtahy.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 60
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti je popis postupů 
posuzování shody u výtahů nebo 
bezpečnostních komponent pro výtahy, pro 
něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, 
jakož i osvědčení o akreditaci, pokud 
existuje, vydané vnitrostátním 
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že 
subjekt posuzování shody splňuje 
požadavky stanovené v článku 24.

2. Součástí žádosti je popis postupů 
posuzování shody u výtahů nebo 
bezpečnostních komponent pro výtahy, pro 
něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, 
jakož i osvědčení o akreditaci vydané 
vnitrostátním akreditačním orgánem, které 
potvrzuje, že subjekt posuzování shody 
splňuje požadavky stanovené v článku 24.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.
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Pozměňovací návrh 61
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování 
shody předložit osvědčení o akreditaci, 
poskytne oznamujícímu orgánu veškeré 
doklady nezbytné k ověření, uznání a 
pravidelné kontrole jeho souladu s 
požadavky stanovenými v článku 24.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 62
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se oznámení nezakládá na 
osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 27 
odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi 
a ostatním členským státům podklady, 
které dokládají způsobilost subjektu 
posuzování shody, a informuje je o 
opatřeních, jež zajišťují, aby byl subjekt 
pravidelně kontrolován a i v budoucnu 
splňoval požadavky stanovené v článku 
24.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 63
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotčený subjekt může provádět činnosti 
oznámeného subjektu, pouze pokud 
Komise nebo ostatní členské státy proti 
tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po 
oznámení, pokud se použije osvědčení o 
akreditaci, nebo do dvou měsíců po 
oznámení, pokud se akreditace nepoužije.

5. Dotčený subjekt může provádět činnosti 
oznámeného subjektu, pouze pokud 
Komise nebo ostatní členské státy proti 
tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po 
oznámení.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti musí shodu posuzovat 
subjekty akreditované orgány dané země a v žádném případě jimi nemohou být hospodářská 
sdružení nebo profesní svazy.

Pozměňovací návrh 64
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci nepřijme 
přiměřená nápravná opatření, přijmou 
orgány dozoru nad trhem všechna vhodná 
dočasná opatření a omezí uvádění výrobku 
na trh daného členského státu nebo jeho 

4. Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v 
odst. 1 druhém pododstavci nepřijme 
přiměřená nápravná opatření, přijmou 
orgány dozoru nad trhem všechna vhodná 
dočasná opatření a omezí uvádění výrobku 
na trh daného členského státu a jeho 
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uvádění do provozu. uvádění do provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výtah nebo bezpečnostní komponenta 
pro výtahy nesplňuje základní požadavky 
na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené 
v příloze I.

a) výtah nebo bezpečnostní komponenta 
pro výtahy nesplňuje základní požadavky 
na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené 
v  této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do dvou měsíců od přijetí 
informací uvedených v odstavci 4 nepodá 
žádný členský stát ani Komise námitku, 
pokud jde o dočasné opatření, které 
členský stát přijal, považuje se opatření za 
oprávněné.

7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací 
uvedených v odstavci 4 nepodá žádný 
členský stát ani Komise námitku, pokud 
jde o dočasné opatření, které členský stát 
přijal, považuje se opatření za oprávněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření týkající 
se výtahu považována za oprávněná, 
všechny členské státy přijmou nezbytná 
opatření, která zajistí, aby bylo omezeno 
uvádění nevyhovujícího výtahu na jejich 
vnitrostátní trh nebo jeho uvádění do 
provozu.

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření týkající 
se výtahu považována za oprávněná, 
všechny členské státy přijmou nezbytná 
opatření, která zajistí, aby bylo omezeno 
uvádění nevyhovujícího výtahu na jejich 
vnitrostátní trh a jeho uvádění do provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) označení CE bylo připojeno v rozporu 
s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 
nebo články 18 a 19 této směrnice;

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s 
článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
článkem 19 této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s  články: [čl. 2 odst. 5 až 19, 
články 7 až 14, články 17 až 18, čl. 19 
odst. 5, články 20 až 45, čl. 46 odst. 1, 
články 47 až 49] a přílohami: [příloha II 
část A písm. f), k), l), m), příloha II část B 
písm. d), j), k), l), příloha IV část A bod 2 
písm. e), bod 3 písm. c), e) a g), bod 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s  články: [čl. 2 odst. 5 až 19, 
články 7 až 14, články 17 až 18, čl. 19 
odst. 5, články 20 až 45, čl. 46 odst. 1, 
články 47 až 49] a přílohami: [příloha II 
část A písm. f), k), l), m), příloha II část B 
písm. d), j), k), l), příloha IV část A bod 2 
písm. e), bod 3 písm. c), e) a g), bod 4



PE491.132v01-00 20/21 AM\904348CS.doc

CS

písm. b) až e), body 5 až 9, příloha IV část 
B bod 2 písm. e), bod 3 písm. c), e) a h), 
bod 4 písm. c) až e), bod 5 druhý až čtvrtý 
pododstavec body 6 až 9, příloha V bod 3.3 
písm. b), body 6 až 7, příloha VI bod 3.1 
písm. a) až c), bod 3.3 čtvrtý a pátý 
pododstavec, bod 4.3, body 6 až 7, příloha 
VII bod 3.1 písm. a) až b), bod 3.1 písm. d) 
a f), body 3.3, 4.2 a 6, příloha VII bod 3 
písm. c) až d) a g), příloha VII bod 4, 
příloha IX bod 3 písm. a) až d), příloha X 
bod 3.1 písm. a) a e), body 3.4 a 6 až 7, 
příloha XI bod 3.1 písm. a) až c) a e), body 
3.3.3, 3.3.4, 3.4 až 3.5, bod 5 písm. b), bod 
6, příloha XII bod 3.1 písm. a), body 3.3 a 
6] do [den (obvykle poslední den v 
měsíci)/měsíc/rok = 2 roky po přijetí této 
směrnice]. [Články a přílohy, které byly 
významově změněny v porovnání 
s předchozí směrnicí]. Neprodleně sdělí
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

písm. b) až e), body 5 až 9, příloha IV část 
B bod 2 písm. e), bod 3 písm. c), e) a h), 
bod 4 písm. c) až e), bod 5 druhý až čtvrtý 
pododstavec body 6 až 9, příloha V bod 3.3 
písm. b), body 6 až 7, příloha VI bod 3.1 
písm. a) až c), bod 3.3 čtvrtý a pátý 
pododstavec, bod 4.3, body 6 až 7, příloha 
VII bod 3.1 písm. a) až b), bod 3.1 písm. d) 
a f), body 3.3, 4.2 a 6, příloha VII bod 3 
písm. c) až d) a g), příloha VII bod 4, 
příloha IX bod 3 písm. a) až d), příloha X 
bod 3.1 písm. a) a e), body 3.4 a 6 až 7, 
příloha XI bod 3.1 písm. a) až c) a e), body 
3.3.3, 3.3.4, 3.4 až 3.5, bod 5 písm. b), bod 
6, příloha XII bod 3.1 písm. a), body 3.3 a 
6] do [den (obvykle poslední den v 
měsíci)/měsíc/rok = tři roky po přijetí této 
směrnice]. [Články a přílohy, které byly 
významově změněny v porovnání 
s předchozí směrnicí]. Neprodleně sdělí
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Příloha I – část 4 – bod 4.8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.8. Klec výtahu musí být odpovídajícím 
způsobem osvětlena, pokud je obsazena, 
nebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí 
mít rovněž nouzové osvětlení.

4.8. Klec výtahu musí být odpovídajícím 
způsobem osvětlena, je-li obsazena nebo 
jsou-li dveře klece otevřeny; klec musí mít 
rovněž nouzové osvětlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Příloha I – část 4 – bod 4.9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.9. Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 
a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí 
být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo 
funkční i bez běžné dodávky proudu. Doba 
jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, 
aby umožňovala běžný záchranný zákrok.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Příloha I – část 6 – bod 6.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2. Každý výtah musí být vybaven 
návodem k použití vypracovaným v 
jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní 
koncoví uživatelé snadno rozumějí a který 
stanoví dotčený členský stát. Tento návod 
k použití  obsahuje minimálně tyto 
dokumenty  :

6.2. Každý výtah musí být vybaven pokyny 
a bezpečnostními informacemi
vypracovanými v jazyce, kterému 
spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé 
snadno rozumějí a který stanoví dotčený 
členský stát. Tyto pokyny a bezpečnostní 
informace a jakákoli označení musí být 
jasné, srozumitelné a čitelné. Pokyny a 
bezpečnostní informace obsahují
minimálně tyto dokumenty:

Or. en


