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Pozměňovací návrh 29
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Je nezbytné stanovit přechodná 
opatření, která umožní dodávat na trh a 
uvádět do provozu přístroje, které již byly 
na trh uvedeny v souladu se směrnicí 
2004/108/ES.

(48) Výrobcům a dovozcům je třeba 
poskytnout omezený, ale přiměřený 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 produktů. Je nezbytné stanovit 
přechodná opatření, která umožní dodávat 
na trh a uvádět do provozu přístroje, které 
již byly na trh uvedeny v souladu se 
směrnicí 2004/108/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zařízení navržená výhradně pro účely 
výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici 
pouze mezi podniky;

Or. de

Odůvodnění

Soukromí koneční uživatelé nemají žádný přístup k produktům výzkumu a vývoje. V rámci 
poslední revize směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek a směrnice o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních již byla taková zařízení z oblasti jejich 
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působnosti vyňata. Oblast působnosti směrnic o výrobcích by měla být odpovídajícím 
způsobem přizpůsobena.

Pozměňovací návrh 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „elektromagnetickým rušením“ 
elektromagnetický jev, který může zhoršit 
funkci zařízení, včetně
elektromagnetického šumu, nežádoucího 
signálu nebo změny v samotném prostředí 
šíření;

(5) „elektromagnetickým rušením“ 
elektromagnetický jev, který může zhoršit 
funkci zařízení. Elektromagnetickým 
rušením může být elektromagnetický šum, 
nežádoucí signál nebo změna v samotném 
prostředí šíření;

Or. de

Odůvodnění

U předkládané změny se jedná o původní definic pojmu, podle níž žádoucí signály nejsou 
výslovně vymezeny jako rušení, protože se v jejich případě jedná o elektromagnetickou 
inkompatibilitu podle článku 6, a proto by se neměla vůbec vyskytnout. O elektromagnetické 
rušení má i v budoucnosti jít pouze tehdy, pokud se jedná o přirozený jev nebo o nežádoucí 
signál, ale nikoli pokud půjde o žádoucí signál.

Pozměňovací návrh 32
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci vyhotoví technickou dokumentaci 
uvedenou v příloze II a příloze III 
a provedou nebo si nechají provést postup 
posouzení shody uvedený v článku 15.

Výrobci vyhotoví technickou dokumentaci 
uvedenou v příloze II nebo příloze III 
a provedou nebo si nechají provést postup
posouzení shody uvedený v článku 14.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 7 – 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 přístroji, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k přístroji. Adresa musí uvádět 
jediné místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, adresu svých 
internetových stránek v jazyce snadno 
srozumitelném koncovým uživatelům 
a orgánům dozoru nad trhem a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na výrobku, nebo 
není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku. Adresa musí uvádět 
jediné místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 9 – 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 přístroji, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k přístroji.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku, adresu svých 
internetových stránek v jazyce snadno 
srozumitelném koncovým uživatelům 
a orgánům dozoru nad trhem a adresu, na 
níž je lze kontaktovat, na přístroji, nebo 
není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k přístroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Zuzana Roithová
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění základních požadavků 
stanovených  v příloze I se u přístroje 
prokáže jedním z těchto postupů:

Splnění základních požadavků stanovených 
v příloze I se u přístroje prokáže výrobce 
podle uvážení jedním z těchto postupů:

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ashley Fox

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 a je stále aktualizováno. Je
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
přístroj uváděn nebo dodáván na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice a je stále aktualizováno. Může být
na žádost přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž 
je přístroj uváděn nebo dodáván na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
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 a je stále aktualizováno. Je 
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
přístroj uváděn nebo dodáván na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze IV této 
směrnice a je stále aktualizováno. Může být
na žádost přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž 
je přístroj uváděn nebo dodáván na trh.
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Pozměňovací návrh 38
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

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 39
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, 
výrobě, dodávání, montáži, používání 
nebo údržbě přístrojů, které tento subjekt 
posuzuje, pokud je prokázána jeho 
nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu 
zájmů.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 40
Bernadette Vergnaud

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

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 přístroje, jež 
posuzují, a nesmí být ani zplnomocněnými 
zástupci jakékoli z těchto stran. To 
nevylučuje používání hodnocených 
přístrojů, které jsou nezbytné pro činnost 
subjektu posuzování shody, ani používání 
takových přístrojů k osobním účelům.

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 přístroje, 
a nesmí být ani zplnomocněnými zástupci 
jakékoli  z těchto stran. To nevylučuje 
používání hodnocených přístrojů, které 
jsou nezbytné pro činnost subjektu 
posuzování shody, ani používání takových 
přístrojů k osobním účelům.

Or. fr

Odůvodnění

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 41
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 

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší 
vedení a pracovníci odpovědní za 
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provádění úkolů v rámci posuzování shody 
se nesmějí přímo podílet na projektování, 
výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, 
instalaci, používání nebo údržbě těchto
přístrojů, 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.

provádění úkolů v rámci posuzování shody 
se nesmějí přímo podílet na projektování, 
výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, 
instalaci, používání nebo údržbě přístrojů, 
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

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 42
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti je popis činností 
posuzování shody, modul nebo moduly 
posuzování shody a přístroj nebo přístroje, 
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, modul nebo moduly 
posuzování shody a přístroj nebo přístroje, 
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

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.
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Pozměňovací návrh 43
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

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 44
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

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 45
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 tehdy, pokud 
Komise nebo ostatní členské státy proti 
tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po 
oznámení.

Or. fr

Odůvodnění

Kvůli důvěryhodnosti a nezávislosti osvědčení, a tedy i bezpečnosti by subjekty posuzování 
shody měly povinně podléhat akreditaci vydávané příslušnými orgány a v žádném případě 
by se nemělo jednat o sdružení podniků nebo profesní sdružení.

Pozměňovací návrh 46
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 dočasná opatření, které 
členský stát přijal, považuje se opatření za 
oprávněné.

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

Pozměňovací návrh 47
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s čl. 3 prvním podstavcem body 9 
až 25, článkem 4, čl. 5 odst. 1, články 7 až 
12, články 15 až 17, čl. 19 odst. 1 prvním 
pododstavcem, články 20 až 42 a přílohami 
II, III a IV. do [vložte den - 2 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  čl. 3 prvním podstavcem body 9 
až 25, článkem 4, čl. 5 odst. 1, články 7 až 
12, články 15 až 17, čl. 19 odst. 1 prvním 
pododstavcem, články 20 až 42 a přílohami 
II, III a IV. do [vložte den - 3 roky 
od přijetí]. Neprodleně sdělí  Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí .

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 – odst. 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– koncepční návrhy a výrobní výkresy 
a schémata součástí, podsestav, obvodů 
atd.,

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba sladit požadavky na technickou dokumentaci s požadavky stanovenými ve směrnici 
o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí, jelikož elektrická a 
elektronická zařízení často spadají do působnosti obou směrnic.
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Pozměňovací návrh 49
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 – odst. 2 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– popisy a vysvětlivky potřebné pro 
pochopení těchto výkresů, schémat 
a fungování přístroje;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba sladit požadavky na technickou dokumentaci s požadavky stanovenými ve směrnici 
o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí, jelikož elektrická a 
elektronická zařízení často spadají do působnosti obou směrnic.

Pozměňovací návrh 50
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha III – bod 3 – odst. 2 – písm. c – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) koncepční návrhy a výrobní výkresy 
a schémata součástí, podsestav, obvodů 
atd.,

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba sladit požadavky na technickou dokumentaci s požadavky stanovenými ve směrnici 
o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí, jelikož elektrická a 
elektronická zařízení často spadají do působnosti obou směrnic.

Pozměňovací návrh 51
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Příloha III – bod 3 – odst. 2 – písm. c – bod i b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) popisy a vysvětlivky potřebné pro 
pochopení těchto výkresů, schémat 
a fungování přístroje;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba sladit požadavky na technickou dokumentaci s požadavky stanovenými ve směrnici 
o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí, jelikož elektrická a 
elektronická zařízení často spadají do působnosti obou směrnic.


