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Pozměňovací návrh 49
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při uvedení výrobku na trh by měl 
každý dovozce uvést na výrobku své jméno 
a adresu, na níž jej lze kontaktovat. Pokud 
to rozměr nebo povaha výrobku 
neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty 
zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za 
účelem uvedení svého jména a adresy 
otevřít obal daného výrobku.

Or. en

(Viz znění bodu odůvodnění 25 rozhodnutí 768/2008/ES)

Pozměňovací návrh 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Používání pyrotechnických výrobků, 
a zejména zábavní pyrotechniky, podléhá 
v jednotlivých členských státech značně 
rozdílným kulturním zvykům a tradicím. 
Proto je nezbytné, aby členské státy měly 
možnost přijmout vnitrostátní opatření 
k omezení používání nebo prodeje 
některých kategorií zábavní pyrotechniky 
široké veřejnosti z důvodu ochrany 
veřejného pořádku nebo bezpečnosti.

(15) Používání pyrotechnických výrobků, 
a zejména zábavní pyrotechniky, podléhá 
v jednotlivých členských státech značně 
rozdílným kulturním zvykům a tradicím. 
Proto je nezbytné, aby členské státy měly 
možnost přijmout vnitrostátní opatření ke 
schválení, k zákazu nebo omezení 
používání nebo prodeje některých kategorií 
zábavní pyrotechniky široké veřejnosti 
z důvodu ochrany veřejného pořádku nebo 
bezpečnosti.

Or. es



PE491.170v01-00 4/14 AM\904690CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 51
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Harmonizované normy týkající se 
této směrnice by rovněž měly plně 
zohlednit Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, kterou Evropská 
unie podepsala dne 23. prosince 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zábavní pyrotechnika vyrobená pro 
vlastní potřebu výrobce, kterou členský 
stát schválí pro používání na svém území.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tato nové vynětí z působnosti je zavádějící a nezaručuje, že dotčené pyrotechnické výrobky 
schválené daným členským státem nebudou v oběhu mimo území tohoto státu.

Pozměňovací návrh 53
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zábavní pyrotechniku, kterou členský 
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stát schválil, pro používání podle 
kulturních zvyků a tradic daného státu.

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „zábavní pyrotechnikou“ pyrotechnické 
výrobky určené k zábavným účelům;

2) „zábavní pyrotechnikou“ pyrotechnické 
výrobky určené k zábavným a uměleckým
účelům nebo k oslavám;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická 
nebo právnická osoba usazená v Unii, 
která byla písemně zplnomocněna 
výrobcem, aby jednala jeho jménem při 
plnění konkrétních úkolů;

Or. en

(Viz znění čl. R1 odst. 4 kapitoly R1 rozhodnutí 768/2008/ES)

Pozměňovací návrh 56
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Zplnomocnění zástupci

1. Povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 1 
a vypracování technické dokumentace 
nesmí být součástí povinností 
zplnomocněného zástupce.
2. Zplnomocněný zástupce vykonává 
úkoly stanovené v plné moci, kterou 
obdržel od výrobce. Plná moc musí 
zplnomocněnému zástupci umožňovat 
alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě 
a technickou dokumentaci pro potřeby 
vnitrostátních orgánů dozoru po dobu 
deseti let po uvedení přístroje na trh;
b) podávat příslušným vnitrostátním 
orgánům na základě jejich odůvodněné 
žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody přístroje;
c) spolupracovat s příslušným 
vnitrostátním orgánem, pokud o to 
požádá, na činnostech, jejichž cílem je 
vyloučit rizika vyvolaná přístroji, na které 
se vztahuje plná moc zplnomocněného 
zástupce.

Or. en

(Viz znění čl. R1 odst. 4 kapitoly R1 rozhodnutí 768/2008/ES)

Pozměňovací návrh 57
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Označení pyrotechnických výrobků musí 
obsahovat alespoň jméno a adresu výrobce, 
nebo není-li výrobce usazen v Unii, jméno 

2. Označení pyrotechnických výrobků musí 
obsahovat alespoň jméno a adresu výrobce, 
nebo není-li výrobce usazen v Unii, jméno 
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výrobce a jméno a adresu dovozce, název 
a druh výrobku, registrační číslo, 
minimální věkové hranice uvedené v čl. 7 
odst. 1 a 2, příslušnou kategorii a návod 
k použití, u zábavní pyrotechniky kategorií 
3 a 4 rok výroby a případně údaje 
o bezpečné vzdálenosti. Označení musí 
zahrnovat čistý obsah výbušné látky 
(NEC).

výrobce a jméno a adresu dovozce, 
případně lze použít internetovou adresu 
dovozce nebo výrobce, název a druh 
výrobku, registrační číslo, minimální 
věkové hranice uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2, 
příslušnou kategorii a návod k použití, 
u zábavní pyrotechniky kategorií 3 a 4 rok 
výroby a případně údaje o bezpečné 
vzdálenosti. Označení musí zahrnovat čistý 
obsah výbušné látky (NEC).

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na pyrotechnickém 
výrobku, nebo není-li to možné, na obalu 
nebo v dokladu přiloženém 
k pyrotechnickému výrobku.

3. Dovozci uvádějí své jméno, 
registrované obchodní jméno nebo 
registrovanou obchodní značku, jejich 
internetovou adresu v jazyce, který je 
snadno srozumitelný pro spotřebitele 
a orgány dozoru nad trhem a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na pyrotechnickém 
výrobku, nebo není-li to možné, na obalu 
nebo v dokladu přiloženém 
k pyrotechnickému výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě obsahuje prvky 
stanovené v příslušných modulech 

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

uvedených v příloze II této směrnice, je 
vypracováno podle vzoru uvedeného 
v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES a je 
stále aktualizováno. Na požádání může být
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
pyrotechnický výrobek uváděn nebo 
dodáván na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
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 věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměla být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 61
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 

4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů v rámci posuzování shody 
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nesmí být osobami, které navrhují, 
vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, 
vlastní, používají nebo udržují 
pyrotechnické výrobky nebo výbušné 
látky, jež posuzují. To nevylučuje 
používání pyrotechnických výrobků nebo 
výbušných látek, které jsou nezbytné pro 
činnost subjektu posuzování shody, ani 
používání takových výrobků k osobním 
účelům.

nesmí být osobami, které navrhují, 
vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, 
vlastní, používají nebo udržují 
pyrotechnické výrobky nebo výbušné 
látky. To nevylučuje používání 
pyrotechnických výrobků nebo výbušných 
látek, které jsou nezbytné pro činnost 
subjektu posuzování shody, ani používání 
takových výrobků k osobním účelům.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměly být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 62
Bernadette Vergnaud

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 
se nesmějí přímo podílet na projektování, 
výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, 
instalaci, používání nebo údržbě 
uvedených pyrotechnických výrobků nebo 
výbušných látek 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 
pyrotechnických výrobků nebo výbušných 
látek 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
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Odůvodnění

Z důvodů věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměly být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 63
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti je popis činností 
posuzování shody, modulu nebo modulů 
posuzování shody a výrobek nebo výrobky, 
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 činností 
posuzování shody, modulu nebo modulů 
posuzování shody a výrobek nebo výrobky, 
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 věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměly být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 64
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 

vypouští se
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požadavky stanovenými v článku 24.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměly být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 65
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 doklady, které 
prokazují 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

Odůvodnění

Z důvodů věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměly být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 66
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotčený subjekt může provádět činnosti 5. Dotčený subjekt může provádět činnosti 
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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.

oznámeného subjektu, pouze pokud 
Komise nebo ostatní členské státy proti 
tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po 
oznámení.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů věrohodnosti a nestrannosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti, by orgány měly povinně  
akreditovat subjekty posuzování shody. V žádném případě by těmito subjekty neměly být 
sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osvědčení o shodě vydaná podle 
směrnice 2007/23/ES zůstávají v platnosti 
podle této směrnice do 4. července 2020, 
pokud jejich platnost neskončí před 
uvedeným datem.

5. Osvědčení o shodě vydaná podle 
směrnice 2007/23/EHS zůstávají 
v platnosti podle této směrnice až do 
skončení jejich platnosti. Osvědčení lze 
prodloužit.

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 3 odst. 8, čl. 3 odst. 12, čl. 3 
odst. 13, čl. 3 odst. 15 až 22, čl. 4 odst. 1, 
článkem 5, čl. 8 odst. 2 až 7, články 11 až 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 3 odst. 8, čl. 3 odst. 12, čl. 3 
odst. 13, čl. 3 odst. 15 až 22, čl. 4 odst. 1, 
článkem 5, čl. 8 odst. 2 až 7, články 11 až 
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15, články 17 až 28, články 30 až 34, 
článkem 36, čl. 37 odst. 1, články 38 až 41, 
články 46 a 47 a přílohami I a II do 
3. července 2013. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí .

15, články 17 až 28, články 30 až 34, 
článkem 36, čl. 37 odst. 1, články 38 až 41, 
články 46 a 47 a přílohami I a II nejpozději 
do 3 let po přijetí této směrnice. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy
a touto směrnicí.

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh směrnice
Čl. 48. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy použijí ustanovení této 
směrnice jeden den po datu uvedeném 
v čl. 48 odst. 1. 

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – modul C2 –  bod 3. – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádí-li zkoušky oznámený subjekt,
výrobce během výrobního procesu opatří 
výrobky na odpovědnost oznámeného 
subjektu identifikačním číslem tohoto 
subjektu.

Výrobce během výrobního procesu opatří 
výrobky na odpovědnost oznámeného 
subjektu identifikačním číslem tohoto 
subjektu.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, jehož cílem je sladění, protože zkoušky nezbytně provádí oznámený 
subjekt.
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