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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem
(2010/2085(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 
2001 o obecné bezpečnosti výrobků1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 
2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/932,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. 
července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/EHS3,

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro 
řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle 
článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES 
(směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) (2010/15/ES)4,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti 
výrobků, (KOM(2008)0905),

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 18. května 2010 s názvem „Přezkum 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků: přehled plánovaných opatření“, GŘ pro zdraví a 
spotřebitele,

– s ohledem na plán ze dne 15. dubna 2010 s názvem „Přizpůsobení novému legislativnímu 
rámci (rozhodnutí 768/2008)“, GŘ pro podniky a průmysl,

– s ohledem na plán z dne 25. května 2010 s názvem „Přezkum směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků“, 
GŘ pro zdraví a spotřebitele,

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 2. března 2010 o vztahu mezi směrnicí 
2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a ustanoveními nařízení (ES) č. 765/2008 o 
dozoru nad trhem, GŘ pro zdraví a spotřebitele,

                                               
1 Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

2 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

3 Úř. věst. 218, 13.8.2008, s. 82.

4 Úř. věst. 221, 26.1.2010, s. 1.
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– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 15. září 2009 s názvem „Přezkum 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků: identifikace klíčových otázek“, GŘ pro zdraví a 
spotřebitele,

– s ohledem na informační dokument o dohledu nad trhem v členských státech zadaný 
Výborem IMCO, uveřejněný v říjnu 2009,

– s ohledem na informační dokument k přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a 
dohledu nad trhem zadaný Výborem IMCO, uveřejněný v září 2010,

– s ohledem na seminář konaný dne 30. září 2010 o přezkumu směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem ,

– s ohledem na dokument vypracovaný organizacemi ANEC a BEUC k „Přezkumu 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků: klíčové otázky z pohledu spotřebitele“, ANEC-
GA-2010-G-001 v konečném znění, BEUC X/031/2010 – 18-05/2010,

– s ohledem na společné prohlášení organizací ANEC/ORGALIME s názvem „Požadavek 
na účinný celoevropský systém dohledu nad trhem“, duben 2009,

– s ohledem na třístranný summit EU-USA-Čína konaný v Šanghaji ve dnech 25.–26. října 
2010,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh EU byly 
bezpečné, a byla tak zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitele,

B. vzhledem k tomu, že nový legislativní rámec byl přijat v červenci 2008 a nařízení (ES) č. 
765/2008 o dozoru nad trhem bylo použitelné od 1. ledna 2010,

C. vzhledem k tomu, že směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 2001/95/ES, kterou se na 
úrovni Společenství zavádějí obecné požadavky na bezpečnost spotřebních výrobků, musí 
být přezkoumána a sladěna s novým legislativním rámcem, zvláště s nařízením o dozoru 
nad trhem,

D. vzhledem k tomu, že legislativní rámec týkající se bezpečnosti výrobků a dohledu nad 
trhem je založen na třech rovinách právních aktů (směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, 
novém legislativním rámci a odvětvových harmonizačních směrnicích), což vede k 
nejasnostem a nedorozuměním na vnitřním trhu,

E. vzhledem k tomu, že úroveň dohledu nad trhem se mezi jednotlivými členskými státy 
výrazně liší a řada z nich nevyhrazuje prostředky nezbytné pro účinný dohled nad trhem a 
vykládá si označení „výrobky představující vážné riziko“odlišně,

F. vzhledem k tomu, že spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a společné činnosti 
dohledu nad trhem jsou nezbytné, a měly by být proto dále posíleny a měly by na ně být 
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přiděleny prostředky,

G. vzhledem k tomu, že, jak je rovněž uvedeno v Montiho zprávě, nařízení v porovnání se 
směrnicemi přinášejí výhodu v oblasti srozumitelnosti, předvídatelnosti a účinnosti,

Dohled nad trhem
Úvod
1. domnívá se, že stávající legislativní rámec pro dohled nad trhem musí být posílen 

účinným způsobem a dále koordinován;
2. navrhuje Komisi, aby stanovila Společný evropský rámec pro dohled nad trhem;

3. vyzývá členské státy, aby na činnosti dohledu nad trhem vyhradily dostatečné finanční a 
lidské zdroje; vyzývá Komisi, aby vyvíjela tlak na členské státy, byla jim nápomocna a 
podpořila je za účelem navýšení prostředků pro dohled nad trhem; zdůrazňuje, že 
nespolehlivý systém dohledu nad trhem oslabuje důvěru občanů ve vnitřní trh;

4. zdůrazňuje, že hospodářské a finanční krize nesmí být využito jako záminky pro to, že 
nebudou vyhrazeny prostředky nezbytné pro dohled nad trhem;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy sdílely osvědčené postupy; vyzývá ke 
vzájemné spolupráci, ke společnému vyžívání know-how a ke sdílení osvědčených 
postupů mezi orgány dozoru nad trhem; připomíná důležitost spolupráce mezi celními 
orgány a orgány dozoru nad trhem na vnějších hranicích za účelem provádění náležitých 
kontrol výrobků vstupujících na území Společenství;

6. navrhuje zřídit instituce pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti výrobků, které by například 
byly součástí kontaktních míst pro výrobky a jež mohou usnadňovat školení a předávání 
informací mezi průmyslovými odvětvími;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zřídila veřejnou informační databázi týkající se bezpečnosti 
spotřebitelských výrobků včetně platformy pro stížnosti, což zvýší informovanost o 
nebezpečných výrobcích napříč hranicemi vnitřního trhu; vyzývá k zavedení statistického 
systému v oblasti nehod, na základě kterého budou zveřejňovány povinné výroční zprávy 
a který bude koordinován a financován Evropskou komisí a kam budou členské státy 
hlásit výrobky, kvůli kterým na jejich území došlo k nehodám;

Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků
Přizpůsobení směrnice o obecné bezpečnosti výrobků novému legislativnímu rámci – nové 
nařízení o obecné bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem
8. podporuje přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a vyzývá k tomu, aby 

definice směrnice o obecné bezpečnosti výrobků byly přizpůsobeny nařízení o dozoru 
nad trhem, a to pokud jde o definice a o povinnosti hospodářských subjektů;

9. vyzývá ke sladění požadavků na sledovatelnost ve směrnici o obecné bezpečnosti 
výrobků s novým legislativním rámcem za účelem zajištění soudržného systému 
sledovatelnosti;

10. zdůrazňuje důležitost jednotných definic a posouzení ve členských státech týkajících se 
výrobků představujících vážné riziko za účelem sjednocení úrovně bezpečnosti v celé 
Unii a systému sledovatelnosti;
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11. naléhavě vyzývá Komisi k vytvoření jediného systému dohledu nad trhem například tím, 
že navrhne „nařízení o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem“ obsahující 
nařízení o dohledu nad trhem a revidovanou směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, a to 
v rámci jednoho aktualizovaného legislativního návrhu, který by zahrnoval jak 
harmonizované, tak neharmonizované výrobky;

Dodatečné konkrétní změny ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků
12. trvá na tom, aby do stávající revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a do 

odvětvových právních předpisů týkajících se harmonizovaných výrobků byla začleněna 
společná definice „výrobku lákavého pro děti“; vítá činnost pracovní skupiny ad hoc 
týkající se zařízení přitahujících dětskou pozornost; vyzývá k větší transparentnosti 
během celého procesu a přeje si být více informován o dosaženém pokroku;

13. shledává jako problematickou tu skutečnost, že do stávající směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků nejsou zahrnuty výrobky provozované poskytovateli služeb, tj. že 
všeobecné bezpečnostní požadavky platí, když s výrobkem manipuluje spotřebitel v 
provozovně poskytovatele služeb, ale nikoli v případě, kdy se stejným výrobkem 
manipuluje poskytovatel služeb; zdůrazňuje, že je třeba tuto právní mezeru vyplnit;

14. žádá zjednodušení evropských právních předpisů pro bezpečnost výrobků a podporuje 
začlenění ustanovení o výrobcích napodobujících potraviny do přepracovaného návrhu;

15. za účelem zajištění bezpečnosti u co nejširší skupiny zvláště zranitelných spotřebitelů 
vyzývá k doplnění odkazu týkajícího se osob se zdravotním postižením (spolu s 
doplněním již existujících odkazů týkajících se dětí a starších osob);

16. vyzývá Komisi, aby zahrnula povinnost výrobců provádět během fáze navrhování 
výrobků analýzu rizik; naléhavě vyzývá, aby v případě zjištění jakýchkoli rizik byla tato 
rizika při uvádění výrobku na trh zdokumentována společně s výrobkem;

Mimořádná opatření Společenství
17. je znepokojen dočasným charakterem mimořádných opatření, neboť vedou k právní 

nejistotě; zdůrazňuje, že je třeba zavést účinnější regulační rámec, který by umožňoval 
rychlé zásahy a nacházení spolehlivých dlouhodobých řešení, aniž by orgány pro 
normalizaci byly pověřovány politickými rozhodnutími. Směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků by měla počítat se zavedením pravidel vázaných na konkrétní výrobek bez 
omezení, a to buď pokud jde o obsah výrobku, nebo dobu jeho použitelnosti;

Sledovatelnost
18. zdůrazňuje, že výrobky představující vážné riziko musejí být co nejdříve natrvalo staženy 

a odstraněny z trhu a musí být zajištěna sledovatelnost v rámci celého dodavatelského 
řetězce;

19. trvá na účinném vymáhání postupů identifikace, které jsou již zavedeny; podporuje 
Komisi, aby prováděla posuzování a hodnocení týkající se využívání nových technologií, 
například identifikace na základě rádiové frekvence (RFID), technologických štítků a 
inteligentních obalů tištěných pomocí nanotechnologie, ale domnívá se, že využívání 
takových technologií by nemělo ohrožovat soukromí, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů;

RAPEX
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20. uznává, že RAPEX je užitečný a účinný nástroj k šíření informací mezi členskými státy 
týkajících se opatření přijatých se zřetelem na nebezpečné výrobky (výrobky 
představující vážné riziko), ale že tento nástroj lze dále zdokonalit;

21. Vyzývá Komisi, aby odborníkům v oblasti bezpečnosti výrobků, organizacím spotřebitelů 
a vnitrostátním orgánům zpřístupnila všechny příslušné informace;

22. Vítá nové obecné zásady systému RAPEX, které přispívají ke zlepšení jeho fungování; 
vyzývá Komisi, aby za účelem pomoci orgánům dozoru nad trhem při jejich práci 
zefektivnila novou metodu posuzování rizik i těch metod, které jsou již zavedeny pro 
harmonizované spotřebitelské výrobky;

23. je zvláště znepokojen tím, že každým rokem narůstá počet hlášení vztahujících se k 
výrobkům čínského původu, která tvoří více než polovinu hlášení v systému RAPEX, a 
kde se ve dvaceti procentech případů ukazuje, že výrobce těchto výrobků nelze 
identifikovat; proto vyzývá, aby bylo vyvinuto zvýšené úsilí na mezinárodní úrovni a vítá 
spolupráci EU, Číny a USA týkající se strategií sledovatelnosti výrobků; vítá jakoukoli 
podporu, školení a semináře pořádané EU a čínskými orgány za účelem zlepšení 
bezpečnosti výrobků;

On-line prodej a cla
24. je znepokojen potížemi, kterým čelí orgány dozoru nad trhem při přijímání opatření proti 

nebezpečným výrobkům (výrobkům představujícím vážné riziko), jež jsou prodávány 
prostřednictvím internetu;

25. vítá projekt Komise C2013 v oblasti bezpečnosti výrobků, jehož prostřednictvím budou 
vytvořeny obecné zásady pro celní kontroly v EU, naléhavě Komisi vyzývá, aby celním 
orgánům dodala konkrétní nástroje, aby se mohly vypořádat s výzvami souvisejícími s 
dostatečnými kontrolami dovážených výrobků, vyzývá k dalšímu posílení spolupráce 
mezi donucovacími orgány;

26. vyzývá Komisi a orgány členských států, aby zajistily náležité školení úředníků, aby 
výrobky představující riziko mohly být v ještě větší míře odhalovány; naléhavě žádá, aby 
před uvedením výrobků na trh byla zlepšena spolupráce mezi celními orgány a orgány 
dozoru nad trhem;

Normalizace
27. zdůrazňuje, že je třeba, aby se orgány dozoru nad trhem plně účastnily procesu vytváření 

norem, neboť je vhodným prostředkem, jak zajistit, aby dobrovolné dodržování norem 
zvýšilo bezpečnost spotřebitelů;

28. naléhavě vyzývá, aby byly zlepšeny stávající platné postupy pro zavádění evropských 
norem za účelem zajištění včasné reakce na nová nebo objevující se rizika účinnějším 
způsobem; zdůrazňuje však, že nové či pozměněné postupy by měly rovněž podléhat 
kontrole Parlamentu; zdůrazňuje, že pravomocí Parlamentu by mělo být také zkoumání 
postupů týkajících se přejímání a uplatňování mezinárodních, neevropských a jiných 
norem;

29. vyzývá k tomu, aby byla normalizace omezena na poskytování technických prostředků, 
jejichž prostřednictvím je dosahován nebo vyhodnocován soulad s politickým 
rozhodnutím. Politické záležitosti mající přímý dopad na ochranu zájmů spotřebitelů by 
měly být řešeny na politické úrovni a neměly by být svěřovány orgánům pro normalizaci;
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30. vyzývá k zavedení ochranného postupu, jenž by členským státům umožnil vznést 
formální námitku týkající se normy (jako je například článek 14 směrnice 2009/48/ES o 
bezpečnosti hraček). Ochranný postup by mělo být možné použít ještě předtím, než bude 
norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie;

31. vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala další opatření, aby mohly být rozšířeny potřebné 
přezkumy, což bude pro bezpečnost spotřebitelů rozhodující;

°
°       °

32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a 
parlamentům členských států.



PR\839238CS.doc 9/12 PE452.795

CS

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Úvod

Dobře fungující jednotný trh by se měl být rovněž charakterizován bezpečnými výrobky a 
důvěrou spotřebitelů. Vzhledem ke směřování k volnému oběhu výrobků na trhu a jejich stále 
se rozšiřujícímu sortimentu bychom neměli přestat sledovat bezpečnost spotřebitelů.  

Obecný pohled na oblast bezpečnosti výrobků ukazuje, že jsme během posledního desetiletí 
zaznamenali pokrok, pokud jde o bezpečnost výrobků v EU. Vlády i podniky přijímají 
zodpovědnost za zajištění větší bezpečnosti výrobků a výsledkem právních předpisů na úrovni 
EU je společný přístup týkající se požadavků na výrobky, které zlepšily obecnou bezpečnost 
výrobků na vnitřním trhu.

I přes zjevný pokrok je tu stále prostor ke zlepšení a je třeba se na něj zaměřit, protože by v 
této oblasti mohla být ohrožována bezpečnost spotřebitelů, a to dokonce i se smrtelnými 
následky.

Každý rok dochází k nehodám se smrtelnými následky, například když děti používají 
výrobky, které jsou buď navrženy, nebo použity způsobem, jenž není bezpečný. Jeden z 
nedávných případů se týká závěsů, kdy došlo k tomu, že se děti uškrtily šňůrami určenými k 
vytahování závěsu nahoru a dolů. „V rámci struktury stávajících právních předpisů nemůže 
být produkce výrobků tohoto druhu zastavena a rychle změněna a to ani přesto, že spadá do 
působnosti směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. K tomu, aby výrobek mohl být změněn, 
je třeba norma, a postup pro vytvoření normy je v rámci současné legislativy časově velmi 
náročný. Tyto závěsy jsou tudíž zcela v souladu s právními předpisy a spotřebitelé si je 
mohou koupit v mnoha obchodech po celé Evropě.“

Zpravodajka by ráda zdůraznila důležitost přepracování stávajících evropských právních 
předpisů o bezpečnosti výrobků, aby výrobky, které nejsou bezpečné, byly vyhledány a jejich 
výroba zastavena. 

Evropská směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, která upravuje obecné 
požadavky na bezpečnost výrobků, byla přijata téměř před 10 lety a je třeba ji přepracovat.

Přepracování směrnice o obecné bezpečnosti výrobků je nezbytné také z toho důvodu, aby 
mohla být přizpůsobena novému legislativnímu rámci přijatému v červenci 2008 a aby nebylo 
nutné činit ústupky ohledně cíle dosažení soudržného vnitřního trhu pro harmonizované i 
neharmonizované výrobky a aby byla zajištěna komplexní ochrana zájmů spotřebitele.

Stávající rozsahy působnosti nového legislativního rámce a směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků se částečně překrývají. Je nezbytné zvážit, jak zajistit soudržnost mezi 
harmonizovaným a neharmonizovaným zbožím, jak zajistit optimální ochranu spotřebitelů i 
plnou transparentnost pro výrobce. Je tedy důležité zabezpečit, aby byla ukončena situace, 
kdy v oblasti dohledu nad trhem vztahujícího se k harmonizovanému zboží existují dvě 
rozcházející se úrovně pravidel v závislosti na tom, zda toto zboží patří mezi spotřebitelské 
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výrobky, či nikoliv. Nový legislativní rámec a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků kromě 
toho obsahují horizontální ustanovení, která platí na základě lex specialis a vztahují se také na 
odvětvové harmonizační směrnice. Příslušný legislativní rámec je pak určován všemi třemi 
prvky: novým legislativním rámcem, směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků a odvětvovými 
harmonizačními směrnicemi. Tento komplikovaný stav je třeba upravit a vyřešit.

Dohled nad trhem s bezpečností výrobků úzce souvisí, neboť představuje nezbytný prvek 
zajištění, aby výrobky splňovaly požadavky stanovené v příslušných harmonizovaných 
právních předpisech Společenství a aby neohrožovaly žádnou oblast veřejného zájmu. Dohled 
nad trhem je zřejmě činností, která pro řadu členských států představuje problémy, protože se 
zdá, že nevyhrazují zdroje nezbytné pro účinné provádění dohledu nad trhem. Právě to 
představuje nejvíce obávanou tendenci, která podrývá úsilí dosáhnout lepší bezpečnosti 
výrobků. 

Hlavní otázky zpravodajky

Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a její přizpůsobení novému legislativnímu 
rámci
Zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat směrnici o obecné bezpečnosti výrobků za 
účelem aktualizovat obecná pravidla týkající se požadavků na bezpečnost výrobků a 
přizpůsobit právní předpisy novému legislativnímu rámci. Zpravodajka připouští existenci 
legislativních rozdílů mezi směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků a novým legislativním 
rámcem a konstatuje, že existují oblasti, které nejsou pokryty ani jedním z těchto právních 
předpisů, a oblasti, ve kterých se oba tyto právní předpisy překrývají. To vyžaduje sladění, 
aby nevyvstávaly žádné pochybnosti týkající se orgánů dozoru nad trhem.  

Posílení dozoru nad trhem
Zpravodajka se též zabývá potřebou posílit dohled nad trhem, když žádá, aby stávající 
nařízení byla vymáhána ve větší míře a lépe. Je nezbytné, aby si členské státy mezi sebou 
nadále vyměňovaly znalosti a zkušenosti, aby se tak osvědčené postupy pro dohled nad trhem 
mohly rozšířit v rámci celé EU. To povede k existenci trhu, kde se spotřebitelé budou moci 
cítit bezpečně a kde se společnosti budou lépe orientovat v tom, která pravidla v rámci Evropy 
platí. Členské státy jsou tedy naléhavě vyzývány, aby nalezly dostatečné prostředky k 
provádění nezbytného dohledu nad trhem.

V zájmu sjednocení úrovně bezpečnosti v celé Unii a posílení dozoru nad trhem je jednou z 
hlavních vizí zpravodajky také zavedení jednoho nařízení, například „nařízení o obecné 
bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem“, které by v jednom legislativním aktu zahrnulo 
harmonizované i neharmonizované výrobky s cílem zajistit, aby na trhu byly bezpečné 
výrobky.

Sledovatelnost
Co se týče konkrétních změn směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, zpravodajka navrhuje, 
aby byly v oblasti sledovatelnosti podniknuty konkrétní kroky. Naleznou-li se v rámci Evropy 
nebezpečné výrobky, je důležité, aby příslušné orgány byly schopny tyto výrobky zadržet a 
donutit společnosti k tomu, aby je odstranily z evropského trhu nebo je stáhly z oběhu. 
Spotřebitelé tak budou mít více důvěry, pokud jde o koupi výrobků na evropském trhu. Vedle 
toho se navrhuje vytvořit informační databázi týkající se bezpečnosti spotřebitelských 



PR\839238CS.doc 11/12 PE452.795

CS

výrobků, aby evropští spotřebitelé a společnosti mohli sdílet informace a zkušenosti o 
nebezpečných výrobcích a vytvářet statistiky týkající se těch druhů výrobků, jež způsobují 
nejvíce úrazů. 

Zpravodajka vítá nové iniciativy a technologie týkající se vyhledávání výrobků. To orgánům, 
společnostem a spotřebitelům umožní nalézt výrobky, u kterých se poté, co vstoupily na 
evropský trh, ukázalo, že jsou nebezpečné. Zpravodajka zároveň zdůrazňuje, že 
sledovatelnost nesmí narušovat soukromí jednotlivců. Spolu se spoluprací v oblasti 
sledovatelnosti zpravodajka navrhuje, aby byl odborníkům v oblasti bezpečnosti, organizacím 
spotřebitelů a vnitrostátním orgánům umožněn širší přístup k informacím v systému RAPEX, 
ve spojení s možností sdílet obecnější informace, jak bylo navrženo v rámci výše zmíněné 
databáze.

Nutnost zaměřit se na zranitelné spotřebitele
Zpravodajka rovněž navrhuje zaměřit se na nejzranitelnější spotřebitele na jednotném trhu, 
například na děti, starší osoby a osoby se zdravotním postižením. Evropské společenství má 
vůči těmto skupinám zvláštní odpovědnost, a to i pokud jde o bezpečnost výrobků. 

Výrobky lákavé pro děti 
V rámci zpřísňování požadavků týkajících se bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem chce 
zpravodajka zdůraznit ochranu dětí. Výrobky určené dětem a výrobky lákavé pro děti 
představují dvě hlavní oblasti zájmu zpravodajky.

Zvýšení důrazu na bezpečnost výrobků v raných fázích jejich vývoje
Za účelem minimalizace rizika, že na trh budou uvedeny nebezpečné výrobky, zpravodajka 
navrhuje zavést povinnost pro výrobce provádět analýzu rizik během fáze návrhu výrobků. To 
zaručí, že bezpečnosti výrobků bude v raných fázích vývoje výrobku věnována větší 
pozornost a zabrání to mnoha tragickým nehodám, ke kterým v současnosti dochází. 
Představa zpravodajky je taková, že revidovaná směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 
přiměje výrobce k tomu, aby – pokud dojde k nehodám – pouze nereagovali a nekontrolovali 
škody, ale aby věnovali skrytým nebezpečím větší a včasnější pozornost a byli si jich více 
vědomi, ku prospěchu samotných výrobců i spotřebitelů.

Zpravodajka rovněž navrhuje zřídit vzdělávací instituci pro bezpečnost výrobků v souvislosti 
s kontaktním místem pro výrobky v členských státech, a to podle  instituce, jež je právě 
zřizována ve Spojených státech. Tato instituce usnadní školení a vzdělávání týkající se oblasti 
bezpečnosti výrobků pro výrobce, orgány, spotřebitele a další subjekty. 

Bezpečnost výrobků z globálního hlediska
Zpráva se také zabývá globalizací. Zpravodajka vítá mezinárodní spolupráci v oblasti 
bezpečnosti výrobků v globalizovanějším světě, kde stále více výrobků pochází ze zahraničí –
zejména z Číny. EU by ve spolupráci se svými obchodními partnery byla schopná účinně se 
zaměřit na bezpečnost výrobků a na jejich sledovatelnost dříve, než se dostanou na evropský 
trh.

On-line prodej
Pozornost je rovněž věnována výrobkům prodávaným prostřednictvím internetu. Na internetu 
se obchoduje se stále větším množstvím výrobků a stále větší množství výrobků se přemisťuje 
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napříč evropskými hranicemi. Předmětem úsilí zpravodajky je posílit důvěru spotřebitelů, 
zprůhlednit a zpřístupnit společnostem obchod po internetu a zavést společná pravidla pro 
bezpečnost výrobků prodávaných prostřednictvím internetu. 

Normalizace – zapojení výrobců 
Konečně v souladu se sdílením osvědčených postupů by se orgány dozoru nad trhem měly 
aktivně účastnit procesu vytváření norem, neboť to představuje vhodný prostředek, jak 
zajistit, aby vymáhání norem bylo proveditelné, když se v členských státech uskutečňuje.


