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Pozměňovací návrh 39
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Je třeba stanovit přechodná opatření, 
jež umožní, aby byla na trh dodávána 
elektrická zařízení, která již byla uvedena 
na trh v souladu se směrnicí 2006/95/ES.

(25) 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 byla 
na trh dodávána elektrická zařízení, která 
již byla uvedena na trh v souladu se 
směrnicí 2006/95/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Harmonizované standardy 
související s touto směrnicí by také měly 
plně zohlednit Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, již 
Evropská unie podepsala dne 23. prosince 
2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Čl. 6 – 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 elektrickém zařízení, nebo 
není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k elektrickému zařízení. 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, jemuž zákazníci a orgány 
dozoru nad trhem snadno porozumějí,
a adresu, na níž je lze kontaktovat, na 
elektrickém zařízení, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k elektrickému zařízení. Adresa 
musí uvádět jediné místo, na kterém lze 
výrobce kontaktovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

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 elektrickém zařízení, nebo 
není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k elektrickému zařízení.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, svou internetovou 
adresu v jazyce, jemuž zákazníci a orgány 
dozoru nad trhem snadno porozumějí,
a adresu, na níž je lze kontaktovat, na 
elektrickém zařízení, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k elektrickému zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ashley Fox



AM\904500CS.doc 5/7 PE491.154v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice, obsahuje prvky stanovené 
v modulu A uvedeném v příloze III této 
směrnice a je stále aktualizováno. Je
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
elektrické zařízení uváděno nebo dodáváno 
na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice, obsahuje prvky stanovené 
v modulu A uvedeném v příloze III této 
směrnice a je stále aktualizováno. Může být 
na požádání přeloženo do jazyka nebo 
jazyků požadovaných členským státem, 
v němž je elektrické zařízení uváděno nebo 
dodáváno na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice, obsahuje prvky stanovené 
v modulu A uvedeném v příloze III této 
směrnice a je stále aktualizováno. Je
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
elektrické zařízení uváděno nebo dodáváno 
na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice, obsahuje prvky stanovené 
v modulu A uvedeném v příloze III této 
směrnice a je stále aktualizováno. Může být 
na požádání přeloženo do jazyka nebo 
jazyků požadovaných členským státem, 
v němž je elektrické zařízení uváděno nebo 
dodáváno na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7
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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 46
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s článkem 2, čl. 3 odst. 1, články 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, čl. 13 odst. 1, články 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 a 
přílohami III a IV do [vložit datum – dva 
roky od přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s článkem 2, čl. 3 odst. 1, články 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, čl. 13 odst. 1, články 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 a 
přílohami III a IV do [vložit datum – tři 
roky od přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Příloha II – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení specificky navržená výhradně 
pro účely výzkumu a vývoje, která jsou 
k dispozici pouze mezi podniky.
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Or. de

Odůvodnění

Soukromí koncoví uživatelé nemají přístup k produktům výzkumu a vývoje. Nedávné 
přepracování směrnic o OEEZ a o omezení používání některých nebezpečných látek taková 
zařízení již vylučuje z oblasti působnosti. S cílem vyhnout se nejasnostem by bylo potřeba 
sladit oblast působnosti směrnic o výrobcích.

Pozměňovací návrh 48
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Č. xxxxxx (jedinečná identifikace 
elektrického zařízení)

1. Č. xxxxxx (jedinečná identifikace 
prohlášení):

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Předmět prohlášení (identifikace 
elektrického zařízení umožňující zpětně jej 
vysledovat;  zahrnuje dostatečně zřetelné 
barevné vyobrazení, na jehož základě lze 
dané elektrické zařízení identifikovat).

4. Předmět prohlášení (identifikace 
elektrického zařízení umožňující zpětně jej 
vysledovat; může zahrnovat v případech, 
kdy to připadá v úvahu, dostatečně 
zřetelnou fotografii, na jejímž základě lze 
dané elektrické zařízení identifikovat).

Or. en

(Viz přílohu III, bod 4 rozhodnutí 768/2008/ES)


