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Pozměňovací návrh 29
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Při uvedení váhy s neautomatickou 
činností na trh by měl každý dovozce uvést 
na váze s neautomatickou činností své 
jméno a adresu, na níž jej lze kontaktovat. 
Pokud to rozměr nebo povaha váhy s 
neautomatickou činností neumožňuje, 
jsou možné výjimky. Ty zahrnují i případ, 
kdy by dovozce musel za účelem uvedení 
svého jména a adresy otevřít obal dané 
neautomatické váhy.

(10) Při uvedení váhy s neautomatickou 
činností na trh by měl každý dovozce uvést 
na váze s neautomatickou činností své 
jméno a adresu, na níž jej lze kontaktovat.

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení výjimek z důvodu rozměru není pro váhy přijatelné. Navíc vzhledem k tomu, že jsou 
váhy pravidelně předmětem kontroly ze strany členských států (srov. čl. 3 odst. 3), musí být 
označení připojeno přímo na přístroji.

Pozměňovací návrh 30
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je třeba stanovit přechodná opatření, 
jež umožní, aby byly na trh dodávány a do 
provozu uváděny váhy s neautomatickou 
činností, které již byly uvedeny na trh v 
souladu se směrnicí 2009/23/ES.

(35) Výrobcům a dovozcům musí být před 
datem použití vnitrostátních předpisů, 
jimiž se provádí tato směrnice, poskytnuta 
přiměřená, avšak omezená doba 
k uplatnění jakýchkoli práv podle 
platných vnitrostátních předpisů, aby 
mohli například prodat zásoby 
vyrobených výrobků. Je třeba stanovit 
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přechodná opatření, jež umožní, aby byly 
na trh dodávány a do provozu uváděny 
váhy s neautomatickou činností, které již 
byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 
2009/23/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „vahami“ měřicí přístroj, který slouží k 
určení hmotnosti tělesa využitím působení 
gravitace na toto těleso nebo k určení 
dalších veličin, množství, parametrů nebo 
charakteristických vlastností souvisejících 
s hmotností; 

1) „vahami“ měřicí přístroj, který slouží k 
určení hmotnosti tělesa využitím působení 
gravitace na toto těleso. Váhy mohou také 
sloužit k určení dalších veličin, množství, 
parametrů nebo charakteristických 
vlastností souvisejících s hmotností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „vahami“ měřicí přístroj, který slouží k 
určení hmotnosti tělesa využitím působení 
gravitace na toto těleso nebo k určení 
dalších veličin, množství, parametrů nebo 
charakteristických vlastností souvisejících 
s hmotností;

1) „vahami“ měřicí přístroj, který slouží k 
určení hmotnosti tělesa využitím působení 
gravitace na toto těleso; váhy mohou také 
sloužit k určení dalších veličin, množství, 
parametrů nebo charakteristických 
vlastností souvisejících s hmotností;

Or. fr
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Odůvodnění

Hlavní funkcí vah musí zůstat měření hmotnosti.

Pozměňovací návrh 33
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou všechna opatření, 
aby na trh byly dodávány pouze 
neautomatické váhy, které vyhovují 
požadavkům této směrnice.

1. Členské státy přijmou všechna opatření, 
aby na trh byly dodávány pouze 
neautomatické váhy, které vyhovují 
použitelným požadavkům této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá opatření, 
aby neautomatické váhy byly nadále v 
souladu s požadavky této směrnice.

3. Členské státy přijmou veškerá opatření, 
aby neautomatické váhy byly nadále v 
souladu s použitelnými požadavky této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá opatření, 3. Členské státy přijmou veškerá opatření, 
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aby neautomatické váhy byly nadále v 
souladu s požadavky této směrnice.

aby neautomatické váhy, které jsou 
opatřeny označením shody „CE“ 
osvědčujícím shodu s požadavky této 
směrnice, byly nadále v souladu s těmito 
požadavky.

Or. fr

Odůvodnění

Povinnost kontroly by se měla vztahovat pouze na váhy používané k používání, na která se 
vztahuje právní úprava (čl. 1 písm. a) až f)).

Pozměňovací návrh 36
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neautomatické váhy určené pro použití 
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) musí 
splňovat základní požadavky stanovené v 
příloze I a být opatřeny označením CE a 
nápisy uvedenými v příloze III bodě 1.

Neautomatické váhy určené či zamýšlené 
pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) 
až f) musí splňovat základní požadavky 
stanovené v příloze I a být opatřeny 
označením CE a nápisy uvedenými v 
příloze III bodě 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uvádění neautomatických vah 
určených pro použití uvedená v čl. 1 odst. 
2 písm. a) až f) na trh musí výrobci zajistit, 
aby tyto neautomatické váhy byly 
navrhovány a vyrobeny v souladu se 
základními požadavky stanovenými v 

1. Při uvádění neautomatických vah 
zamýšlených pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f) na trh musí výrobci 
zajistit, aby tyto neautomatické váhy byly 
navrhovány a vyrobeny v souladu se 
základními požadavky stanovenými v 
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příloze I. příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při uvádění neautomatických vah, které 
nejsou určeny pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f), na trh musí výrobci 
zajistit, aby tyto neautomatické váhy byly 
opatřeny nápisy uvedenými v příloze III 
bodě 2.

Při uvádění neautomatických vah, které 
nejsou zamýšleny pro použití uvedená v čl. 
1 odst. 2 písm. a) až f), na trh musí výrobci 
zajistit, aby tyto neautomatické váhy byly 
opatřeny nápisy uvedenými v příloze III 
bodě 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě neautomatických vah 
určených pro použití uvedená v čl. 1 odst. 
2 písm. a) až f) výrobci vypracují 
požadovanou technickou dokumentaci a 
provedou nebo si nechají provést příslušný 
postup posouzení shody podle článku 14.

2. V případě neautomatických vah 
zamýšlených pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f) výrobci vypracují 
požadovanou technickou dokumentaci a 
provedou nebo si nechají provést příslušný 
postup posouzení shody podle článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě neautomatických vah, které 
nejsou určeny pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f), výrobci připojí 
nápisy uvedené v příloze III bodě 2.

V případě neautomatických vah, které 
nejsou zamýšleny pro použití uvedená v čl. 
1 odst. 2 písm. a) až f), výrobci připojí 
nápisy uvedené v příloze III bodě 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě neautomatických vah 
určených pro použití uvedená v čl. 1 odst. 
2 písm. a) až f) musí výrobci uchovávat 
technickou dokumentaci a EU prohlášení o 
shodě po dobu deseti let po uvedení 
neautomatických vah na trh.

3. V případě neautomatických vah 
zamýšlených pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f) musí výrobci 
uchovávat technickou dokumentaci a EU 
prohlášení o shodě po dobu deseti let po 
uvedení neautomatických vah na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Zuzana Roithová

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 neautomatických vahách, 
nebo není-li to možné, na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k neautomatickým 
vahám. Adresa musí uvádět jediné místo, 

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, internetovou adresu 
v jazyce, kterému koncoví uživatelé a 
orgány dozoru nad trhem snadno 
rozumějí, a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na neautomatických vahách, 
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na kterém lze výrobce kontaktovat. nebo není-li to možné, na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k neautomatickým 
vahám. Adresa musí uvádět jediné místo, 
na kterém lze výrobce kontaktovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bernadette Vergnaud

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 neautomatických vahách, 
nebo není-li to možné, na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k neautomatickým 
vahám. Adresa musí uvádět jediné místo, 
na kterém lze výrobce kontaktovat.

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na neautomatických vahách. 
Adresa musí uvádět jediné místo, na
kterém lze výrobce kontaktovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byly k 
neautomatickým vahám přiloženy v 
souladu s rozhodnutím příslušného 
členského státu instrukce a informace v 
jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní 
koncoví uživatelé snadno rozumějí.

7. Výrobci zajistí, aby byly k 
neautomatickým vahám přiloženy v 
souladu s rozhodnutím příslušného 
členského státu kopie EU prohlášení o 
shodě a instrukce a informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé snadno rozumějí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před uvedením neautomatických vah 
určených pro použití uvedená v čl. 1 odst. 
2 písm. a) až f) na trh dovozci zajistí, aby 
výrobce provedl příslušný postup 
posouzení shody. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci, aby 
neautomatické váhy nesly označení CE, 
nápisy uvedené v příloze III bodě 1, aby k 
nim byly přiloženy požadované doklady a 
aby výrobce dodržel požadavky stanovené 
v čl. 6 odst. 5 a 6.

2. Před uvedením neautomatických vah 
zamýšlených pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f) na trh dovozci zajistí, 
aby výrobce provedl příslušný postup 
posouzení shody. Zajistí, aby výrobce 
vypracoval technickou dokumentaci, aby 
neautomatické váhy nesly označení CE, 
nápisy uvedené v příloze III bodě 1, aby k 
nim byly přiloženy požadované doklady a 
aby výrobce dodržel požadavky stanovené 
v čl. 6 odst. 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod 
se domnívat, že neautomatické váhy 
určené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2 
písm. a) až f) nejsou v souladu se 
základními požadavky uvedenými v 
příloze I, nesmí uvést neautomatické váhy 
na trh, dokud nebudou uvedeny do 
souladu. Pokud neautomatické váhy 
představují riziko, informuje o tom 
dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru 
nad trhem.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod 
se domnívat, že neautomatické váhy 
zamýšlené pro použití uvedená v čl. 1 odst. 
2 písm. a) až f) nejsou v souladu se 
základními požadavky uvedenými v 
příloze I, nesmí uvést neautomatické váhy 
na trh, dokud nebudou uvedeny do 
souladu. Pokud neautomatické váhy 
představují riziko, informuje o tom 
dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru 
nad trhem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před uvedením neautomatických vah, které 
nejsou určeny pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f), na trh dovozci zajistí, 
aby tyto neautomatické váhy byly opatřeny 
nápisy uvedenými v příloze III bodě 2 a 
aby výrobce dodržel požadavky stanovené 
v čl. 6 odst. 5 a 6.

Před uvedením neautomatických vah, které 
nejsou zamýšleny pro použití uvedená v čl. 
1 odst. 2 písm. a) až f), na trh dovozci 
zajistí, aby tyto neautomatické váhy byly 
opatřeny nápisy uvedenými v příloze III 
bodě 2 a aby výrobce dodržel požadavky 
stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
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 neautomatických vahách, 
nebo není-li to možné, na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k neautomatickým 
vahám.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, internetovou adresu 
v jazyce, kterému koncoví uživatelé a 
orgány dozoru nad trhem snadno 
rozumějí, a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na neautomatických vahách, 
nebo není-li to možné, na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k neautomatickým 
vahám.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby byly k 
neautomatickým vahám přiloženy v 
souladu s rozhodnutím příslušného 
členského státu instrukce a informace v 
jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní 
koncoví uživatelé snadno rozumějí.

4. Dovozci zajistí, aby byly k 
neautomatickým vahám přiloženy v 
souladu s rozhodnutím příslušného 
členského státu kopie EU prohlášení o 
shodě a instrukce a informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé snadno rozumějí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou 
za neautomatické váhy určené pro použití 
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) 
odpovědnost, skladovací a přepravní 
podmínky neohrožovaly soulad 
neautomatických vah se základními 
požadavky stanovenými v příloze I.

5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou 
za neautomatické váhy zamýšlené pro 
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až 
f) odpovědnost, skladovací a přepravní 
podmínky neohrožovaly soulad 
neautomatických vah se základními 
požadavky stanovenými v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V případě neautomatických vah 
určených pro použití uvedená v čl. 1 odst. 
2 písm. a) až f) dovozci po dobu deseti let 

8. V případě neautomatických vah 
zamýšlených pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f) dovozci po dobu 



AM\904681CS.doc 13/24 PE491.168v01-00

CS

po uvedení neautomatických vah na trh 
uchovávají kopii EU prohlášení o shodě 
pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a 
zaručují, že technická dokumentace může 
být těmto orgánům na požádání 
předložena.

deseti let po uvedení neautomatických vah 
na trh uchovávají kopii EU prohlášení o 
shodě pro potřeby orgánů dozoru nad 
trhem a zaručují, že technická 
dokumentace může být těmto orgánům na 
požádání předložena.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Zuzana Roithová

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Distributoři před dodáním 
neautomatických vah určených pro použití 
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až f) na trh
ověří, zda neautomatické váhy nesou 
označení CE, nápisy uvedené v příloze III 
bodě 1 a zda jsou k nim přiloženy 
požadované doklady a instrukce a 
informace v jazyce, kterému spotřebitelé a 
ostatní koncoví uživatelé v členském státě, 
v němž jsou neautomatické váhy uváděny 
na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a 
dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 
6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.

2. Distributoři před dodáním 
neautomatických vah zamýšlených pro 
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až 
f) na trh ověří, zda neautomatické váhy 
nesou označení CE, nápisy uvedené v 
příloze III bodě 1 a zda jsou k nim 
přiloženy požadované doklady a instrukce 
a informace v jazyce, kterému spotřebitelé 
a ostatní koncoví uživatelé v členském 
státě, v němž jsou neautomatické váhy 
uváděny na trh, snadno rozumějí, a zda 
výrobce a dovozce splnili požadavky 
stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před dodáním neautomatických vah, které
nejsou určeny pro použití uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. a) až f), na trh distributoři 

Před dodáním neautomatických vah, které 
nejsou zamýšleny pro použití uvedená v čl. 
1 odst. 2 písm. a) až f), na trh distributoři 
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ověří, zda tyto neautomatické váhy byly 
opatřeny nápisy uvedenými v příloze III 
bodě 2 a zda výrobce a dovozce splnili 
požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a 
čl. 8 odst. 3.

ověří, zda tyto neautomatické váhy byly 
opatřeny nápisy uvedenými v příloze III 
bodě 2 a zda výrobce a dovozce splnili 
požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a 
čl. 8 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy 
nesou za neautomatické váhy určené pro 
použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) až 
f) odpovědnost, skladovací a přepravní 
podmínky neohrožovaly soulad 
neautomatických vah se základními 
požadavky stanovenými v příloze I.

3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy 
nesou za neautomatické váhy zamýšlené
pro použití uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) 
až f) odpovědnost, skladovací a přepravní 
podmínky neohrožovaly soulad 
neautomatických vah se základními 
požadavky stanovenými v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Shoda neautomatických vah se 
základními požadavky stanovenými v 
příloze I může být osvědčena podle volby 
žadatele jedním ze dvou následujících 
postupů:

1. Shoda neautomatických vah se 
základními požadavky stanovenými v 
příloze I může být osvědčena podle volby 
výrobce nebo jeho zplnomocněného 
zástupce jedním ze dvou následujících 
postupů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze III 
rozhodnutí č. 768/2008/ES, obsahuje prvky 
stanovené v příslušných modulech 
uvedených v příloze II této směrnice a je 
stále aktualizováno. Je přeloženo do jazyka 
nebo jazyků požadovaných členským 
státem, v němž jsou neautomatické váhy 
uváděny nebo dodávány na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze III 
rozhodnutí č. 768/2008/ES, obsahuje prvky 
stanovené v příslušných modulech 
uvedených v příloze II této směrnice a je 
stále aktualizováno. Na požádání může být 
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž 
jsou neautomatické váhy uváděny nebo 
dodávány na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 19 – 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

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.
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Pozměňovací návrh 58
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 22 – 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, 
výrobě, dodávání, montáži, používání 
nebo údržbě neautomatických vah, které 
tento subjekt posuzuje, pokud je 
prokázána jeho nezávislost a neexistence 
jakéhokoli střetu zájmů.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.

Pozměňovací návrh 59
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 22 – 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, instalují, nakupují, 
vlastní, používají nebo udržují 
neautomatické váhy, jež posuzují, a nesmí 
být ani zplnomocněnými zástupci jakékoli 
z těchto stran. To nevylučuje používání 
hodnocených neautomatických vah, které 
jsou nezbytné pro činnost subjektu 
posuzování shody, ani používání takových 

4. 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 
neautomatické váhy, na něž se vztahuje 
tato směrnice, a nesmí být ani 
zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto 
stran. To nevylučuje používání 
hodnocených neautomatických vah, které 
jsou nezbytné pro činnost subjektu 
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neautomatických vah k osobním účelům. posuzování shody, ani používání takových 
neautomatických vah k osobním účelům.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.

Pozměňovací návrh 60
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 22 – 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 
se nesmějí přímo podílet na projektování, 
výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, 
instalaci, používání nebo údržbě těchto
neautomatických vah, ani zastupovat 
strany, které se těmito činnostmi zabývají. 
Nesmějí provádět žádnou činnost, která by 
mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a 
nedotknutelnost ve vztahu k činnostem 
posuzování, k jejichž vykonávání jsou tyto 
osoby oznámeny. To platí zejména pro 
poradenské služby.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování shody 
se nesmějí přímo podílet na projektování, 
výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, 
instalaci, používání nebo údržbě 
neautomatických vah, na něž se vztahuje 
tato směrnice, ani zastupovat strany, které 
se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí 
provádět žádnou činnost, která by mohla 
ohrozit jejich nezávislý úsudek a 
nedotknutelnost ve vztahu k činnostem 
posuzování, k jejichž vykonávání jsou tyto 
osoby oznámeny. To platí zejména pro 
poradenské služby.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.
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Pozměňovací návrh 61
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti je popis činností 
posuzování shody, modul nebo moduly 
posuzování shody a neautomatická váha 
nebo neautomatické váhy, 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 22.

2. Součástí žádosti je popis činností 
posuzování shody, modul nebo moduly 
posuzování shody a neautomatická váha 
nebo neautomatické váhy, 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 22.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.

Pozměňovací návrh 62
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 25 – 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 22.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.

Pozměňovací návrh 63
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se oznámení nezakládá na 
osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 25 
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 
22.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.

Pozměňovací návrh 64
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 26 – 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 

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

oznámení.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění spolehlivosti a nestrannosti osvědčení, a tedy z důvodu bezpečnosti, musí být 
subjekty posuzování shody povinně akreditovány orgány a v žádném případě nesmí být 
hospodářským sdružením či profesním svazem.

Pozměňovací návrh 65
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 36 – 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 66
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 2 odst. 3 až 19, články 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a přílohou 
II do [vložit datum – dva roky od přijetí]. 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 2 odst. 3 až 19, články 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a přílohou 
II do [vložit datum – tři roky od přijetí]. 
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Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 – bod 2.5 – bod 2.5.2 – podbod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kopie prohlášení o shodě se na požádání 
předloží příslušným orgánům.

Kopie prohlášení o shodě se dodává s 
každou váhou, která se uvádí na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s ustanoveními směrnice o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 68
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3 – bod 3.7 – bod 3.7.2 – podbod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kopie prohlášení o shodě se na požádání 
předloží příslušným orgánům.

Kopie prohlášení o shodě se dodává 
s každou váhou, která se uvádí na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s ustanoveními směrnice o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 69
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 4 – bod 4.3 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt, kterého si výrobce 
zvolil, provádí příslušné kontroly a 
zkoušky, aby ověřil shodu vah se 
schváleným typem, jenž je popsán v 
certifikátu EU přezkoušení typu, a s 
příslušnými požadavky této směrnice.

Akreditovaný vnitropodnikový subjekt 
nebo oznámený subjekt, kterého si výrobce 
zvolil, provádí příslušné kontroly a 
zkoušky, aby ověřil shodu vah se 
schváleným typem, jenž je popsán v 
certifikátu EU přezkoušení typu, a s 
příslušnými požadavky této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – bod 4 – bod 4.5 – bod 4.5.2 – podbod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kopie prohlášení o shodě se na požádání 
předloží příslušným orgánům.

Kopie prohlášení o shodě se dodává 
s každou váhou, která se uvádí na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s ustanoveními směrnice o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 71
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Příloha II – bod 5 – bod 5.4 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt, kterého si výrobce 
zvolil, provádí příslušné kontroly a 
zkoušky, aby ověřil shodu vah 

Akreditovaný vnitropodnikový subjekt 
nebo oznámený subjekt, kterého si výrobce 
zvolil, provádí příslušné kontroly a 
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s příslušnými požadavky této směrnice. zkoušky, aby ověřil shodu vah s 
příslušnými požadavky této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – bod 5 – bod 5.6 – bod 5.6.2 – podbod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kopie prohlášení o shodě se na požádání 
předloží příslušným orgánům.

Kopie prohlášení o shodě se dodává 
s každou váhou, která se uvádí na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedení do souladu s ustanoveními směrnice o měřicích přístrojích.

Pozměňovací návrh 73
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Příloha II – bod 6 – bod 6.4 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt, kterého si výrobce 
zvolil, provádí nebo nechá provést 
příslušné kontroly a zkoušky uvedené v 
příslušných harmonizovaných normách 
nebo technických specifikacích nebo jiné 
rovnocenné zkoušky, aby ověřil, zda váhy 
splňují příslušné požadavky této směrnice. 
Pokud taková harmonizovaná norma nebo 
technická specifikace neexistuje, rozhodne 
daný oznámený subjekt, jaké zkoušky se 
mají provést.

Akreditovaný vnitropodnikový subjekt 
nebo oznámený subjekt, kterého si výrobce 
zvolil, provádí nebo nechá provést 
příslušné kontroly a zkoušky uvedené v 
příslušných harmonizovaných normách 
nebo technických specifikacích nebo jiné 
rovnocenné zkoušky, aby ověřil, zda váhy 
splňují příslušné požadavky této směrnice. 
Pokud taková harmonizovaná norma nebo 
technická specifikace neexistuje, rozhodne 
daný oznámený subjekt, jaké zkoušky se 
mají provést.

Or. en



PE491.168v01-00 24/24 AM\904681CS.doc

CS


