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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se dodávání výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy 
na trh
(COM(2011)0770 – C7-0421/2011 – 2011/0354(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0770),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0421/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
28. března 20121,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů2,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti, který v souladu s čl. 87 odst. 3 
jednacího řádu zaslal dne ... 2012 Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny zástupců právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje daný návrh žádnou věcnou změnu 
kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 
o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými 
změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného 
obsahu,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní 
pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Odpovědnost za soulad výtahů a 
bezpečnostních komponent pro výtahy by 
měly nést hospodářské subjekty podle role, 
kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby 
byla zajištěna vysoká úroveň ochrany 
veřejných zájmů, jako je zdraví 
a bezpečnost a ochrana spotřebitelů, jakož 
i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu 
Unie.

(5) Odpovědnost za soulad výtahů a 
bezpečnostních komponent pro výtahy by 
měly nést hospodářské subjekty podle role, 
kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby 
byla zajištěna vysoká úroveň ochrany 
veřejných zájmů, jako je zdraví 
a bezpečnost a ochrana spotřebitelů, včetně 
vysoké úrovně ochrany zranitelných 
spotřebitelů v případech, kdy jsou výtahy 
určeny k přepravě osob, jakož 
i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Hospodářské subjekty by měly 
zajistit, aby i v případě prodeje na dálku 
byly zobrazeny veškeré relevantní 
informace, aby je orgány dozoru nad 
trhem mohly zkontrolovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Pokud by vydání jednotného EU 
prohlášení o shodě mělo představovat 
specifické problémy s ohledem na složitost 
nebo rozsah tohoto jednotného EU 
prohlášení, mělo by být možné nahradit 
toto jednotné EU prohlášení prohlášeními 
o shodě pro konkrétní výtah.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem umožňujícím, aby byly 
zúčastněné strany informovány 
o plánovaných opatřeních, pokud jde 
o výtahy nebo bezpečnostní komponenty 
pro výtahy představující riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného 
veřejného zájmu. Tento postup by měl 
rovněž orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly jednat co 
nejdříve, pokud jde o uvedené výtahy a 
bezpečnostní komponenty pro výtahy.

(30) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem umožňujícím, aby byly 
zúčastněné strany informovány 
o plánovaných opatřeních, pokud jde 
o výtahy nebo bezpečnostní komponenty 
pro výtahy představující riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, včetně bezpečnosti dětí, 
seniorů a osob s postižením v případech, 
kdy jsou výtahy určeny pro přepravu osob, 
nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu.
Tento postup by měl rovněž orgánům 
dozoru nad trhem umožnit, aby ve 
spolupráci s příslušnými hospodářskými 
subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud 
jde o uvedené výtahy a bezpečnostní 
komponenty pro výtahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „harmonizovanou normou“ 
harmonizovaná norma podle definice v čl. 
2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. [../..] [o 
evropské normalizaci];

(12) „harmonizovanou normou“ norma 
podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) 
nařízení (EU) č. [../..] [o evropské 
normalizaci];

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby výtahy, na které se tato 
směrnice vztahuje, byly uváděny na trh a 
do provozu pouze za podmínky, že 
neohrožují bezpečnost a zdraví osob nebo 
případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně 
namontovány, udržovány a užívány v 
souladu s předpokládaným účelem.

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby výtahy, na které se tato 
směrnice vztahuje, byly uváděny na trh a 
do provozu pouze za podmínky, že 
neohrožují  bezpečnost a zdraví osob nebo 
případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně 
namontovány, udržovány a užívány v 
souladu s předpokládaným účelem nebo s 
účelem, který lze rozumně předvídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby  bezpečnostní komponenty 
pro výtahy, na které se vztahuje tato 
směrnice, byly dodávány  na trh a uváděny
do provozu pouze za podmínky, že výtahy, 

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby  bezpečnostní komponenty 
pro výtahy, na které se vztahuje tato 
směrnice, byly dodávány  na trh a uváděny
do provozu pouze za podmínky, že výtahy, 
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u nichž mají být použity, neohrožují
bezpečnost a zdraví osob nebo případně 
bezpečnost majetku, jsou-li řádně 
namontovány, udržovány a užívány v 
souladu s předpokládaným účelem.

u nichž mají být použity, neohrožují
bezpečnost a zdraví osob nebo případně 
bezpečnost majetku, jsou-li řádně 
namontovány, udržovány a užívány v 
souladu s předpokládaným účelem nebo s 
účelem, který lze rozumně předvídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je to možné, měl by být výtah 
určený k přepravě osob uveden na trh, 
pouze pokud je konstruován takovým 
způsobem, aby jej mohly snadno používat 
osoby s postižením a aby byl pro tyto 
osoby snadno přístupný.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výrobci vyhotoví požadovanou 
technickou dokumentaci a provedou nebo 
si nechají provést postup posouzení shody 
uvedený v článku 15.

2. Výrobci vyhotoví požadovanou 
technickou dokumentaci a provedou nebo 
si nechají provést příslušný postup 
posouzení shody uvedený v článku 15.

(Tento pozměňovací návrh se v první větě 
netýká českého znění. )

Or. en

Odůvodnění

Tato změna se v první větě netýká českého znění.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byl k bezpečnostní 
komponentě pro výtahy přiložen v souladu 
s rozhodnutím příslušného členského státu 
návod k použití podle přílohy I bodu 6.1 v 
jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno 
rozumějí.

7. Výrobci zajistí, aby byl k bezpečnostní 
komponentě pro výtahy přiložen v souladu 
s rozhodnutím příslušného členského státu 
návod podle přílohy I bodu 6.1 v jazyce, 
kterému koncoví uživatelé snadno 
rozumějí. Tento návod i jakékoli označení 
musí být jasné, srozumitelné a čitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před uvedením bezpečnostní 
komponenty pro výtahy na trh dovozci 
zajistí, aby výrobce provedl příslušný 
postup posouzení shody. Zajistí, aby 
výrobce vypracoval technickou 
dokumentaci, aby bezpečnostní 
komponenta pro výtahy nesla označení CE, 
aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o 
shodě a návod k použití a aby výrobce 
dodržel požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 
a 6.

2. Před uvedením bezpečnostní 
komponenty pro výtahy na trh dovozci 
zajistí, aby výrobce provedl příslušný 
postup posouzení shody. Zajistí, aby 
výrobce vypracoval technickou 
dokumentaci, aby bezpečnostní 
komponenta pro výtahy nesla označení CE, 
aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o 
shodě a návod uvedený v bodě 6.1 přílohy 
I a aby výrobce dodržel požadavky 
stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před dodáním bezpečnostní komponenty 
pro výtahy na trh distributoři ověří, že 
bezpečnostní komponenta pro výtahy nese 
označení CE, že je k ní přiloženo EU 
prohlášení o shodě a návod k použití a že 
výrobce a dovozce dodrželi požadavky
stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

2. Před dodáním bezpečnostní komponenty 
pro výtahy na trh distributoři ověří, že 
bezpečnostní komponenta pro výtahy nese 
označení CE, že je k ní přiloženo EU 
prohlášení o shodě a návod uvedený v bodě 
6.1 přílohy I a že výrobce a dovozce 
dodrželi požadavky stanovené v čl. 8 odst. 
5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby bezpečnostní 
komponenty pro výtahy, které byly 
právoplatně uvedeny na trh před [datum 
stanovené v čl. 46 odst. 1 druhém 



PE488.065v01-00 12/24 PR\901003CS.doc

CS

pododstavci] mohli distributoři nabízet na 
trhu bez dalších požadavků na výrobek.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí na žádost 
orgánů dozoru nad trhem identifikovat:

Hospodářské subjekty musí na žádost 
orgánů dozoru nad trhem uvést:

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí být schopny
poskytnout informace uvedené v prvním 
pododstavci po dobu deseti let poté, co jim 
byla bezpečnostní komponenta pro výtahy 
dodána, a po dobu deseti let poté, co 
bezpečnostní komponentu pro výtahy 
dodaly.

Hospodářské subjekty poskytují informace 
uvedené v prvním pododstavci po dobu 
deseti let poté, co jim byla bezpečnostní 
komponenta pro výtahy dodána, a po dobu 
deseti let poté, co bezpečnostní 
komponentu pro výtahy dodaly.
Hospodářské subjekty nejsou povinny 
aktualizovat tyto informace po ukončení 
dodávky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Povinnosti hospodářských subjektů 

týkajících se výrobků na skladě
Členské státy zajistí, aby byly povinnosti 
hospodářských subjektů týkající se 
výrobků na skladě na tyto subjekty 
uplatňovány v souladu s článkem 45.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze II, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných 
modulech uvedených v přílohách V, VIII, 
X, XI a XII a je stále aktualizováno. Je 
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
výtah nebo bezpečnostní komponenta pro 
výtahy uváděna nebo dodávána na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru uvedeného v příloze II, 
obsahuje prvky stanovené v příslušných 
modulech uvedených v přílohách V, VIII, 
X, XI a XII a je stále aktualizováno. Je 
přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
výtah nebo bezpečnostní komponenta pro 
výtahy uváděna nebo dodávána na trh. Na 
žádost orgánů dozoru nad trhem předloží 
hospodářský subjekt kopii EU prohlášení 
o shodě v tištěné nebo elektronické 
podobě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě 
nese výrobce odpovědnost za soulad 
bezpečnostní komponenty pro výtahy 
s právními předpisy a dodavatel nese 
odpovědnost za soulad výtahu s právními 
předpisy.

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě 
nese výrobce odpovědnost za soulad 
bezpečnostní komponenty pro výtahy 
s touto směrnicí a dodavatel nese 
odpovědnost za soulad výtahu s touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí oznamující orgán 
odpovědný za vytvoření a provádění 
nezbytných postupů pro posuzování a 
oznamování subjektů posuzování shody a 
za kontrolu oznámených subjektů, včetně 
souladu s článkem 26.

1. Členské státy určí jediný oznamující 
orgán odpovědný za vytvoření a provádění 
nezbytných postupů pro posuzování a 
oznamování subjektů posuzování shody a 
za kontrolu oznámených subjektů, včetně 
souladu s článkem 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise zjistí, že oznámený 
subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat 
požadavky pro své oznámení, informuje o 
tom oznamující členský stát a požádá ho, 
aby přijal nezbytná nápravná opatření, 

4. Pokud Komise zjistí, že oznámený 
subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat 
požadavky pro své oznámení, informuje o 
tom oznamující členský stát a požádá ho, 
aby přijal nezbytná nápravná opatření, 
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včetně případného odvolání oznámení. včetně případného zrušení oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy Komisi každoročně 
podrobně informují o činnostech svých 
orgánů dozoru nad trhem a veškerých 
plánech dozoru nad trhem či jeho 
posílení, včetně vyčlenění dostatečných 
prostředků, zvýšení účinnosti a budování 
nezbytných kapacit pro dosažení těchto 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou svým orgánů 
dozoru nad trhem odpovídající finanční 
prostředky k zajištění toho, aby tyto 
orgány prováděly své činnosti koherentně 
a účinně po celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že výtah nebo bezpečnostní 
komponenta pro výtahy, na něž se vztahuje 
tato směrnice, představují riziko pro zdraví 
nebo bezpečnost osob nebo případně pro 
bezpečnost majetku, provedou hodnocení, 
zda dotčený výtah nebo bezpečnostní 
komponenta pro výtahy splňují všechny 
požadavky stanovené touto směrnicí.
Příslušné hospodářské subjekty 
spolupracují v nezbytné míře s orgány 
dozoru nad trhem.

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že výtah nebo bezpečnostní 
komponenta pro výtahy, na něž se vztahuje 
tato směrnice, představují riziko pro zdraví 
nebo bezpečnost osob nebo jiné aspekty 
ochrany veřejného zájmu, provedou 
hodnocení, zda dotčený výtah nebo 
bezpečnostní komponenta pro výtahy 
splňují všechny odpovídající požadavky 
stanovené touto směrnicí. Příslušné 
hospodářské subjekty spolupracují v 
nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby byla v 
souvislosti s dotčeným výtahem nebo 
bezpečnostní komponentou pro výtahy 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření.

8. Členské státy zajistí, aby byla v 
souvislosti s dotčeným výtahem nebo 
bezpečnostní komponentou pro výtahy 
neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření, jako je stažení z jejich trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich prosazování.

Členské státy se při zajišťování správného 
používání režimu označení CE opírají 
o stávající mechanismy a jsou povinny 
přijmout nezbytná opatření pro případ 
zneužití označení. Členské státy stanoví 
pravidla pro sankce za porušení 
vnitrostátních právních předpisů přijatých 
na základě této směrnice hospodářskými 
subjekty a přijmou veškerá opatření 
nezbytná k zajištění jejich prosazování.
Tato pravidla mohou zahrnovat trestní 
sankce za závažná porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Sankce uvedené v prvním pododstavci
musí být účinné, přiměřené závažnosti 
činu a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi do […datum stanovené v čl. 46 
odst. 1] a neprodleně jí oznámí veškeré 

Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi do […datum stanovené v čl. 46 
odst. 1] a neprodleně jí oznámí veškeré 
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následné změny těchto ustanovení. následné změny těchto ustanovení. Komise 
tato ustanovení zpřístupní veřejnosti tak, 
že je zveřejní na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních  ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních  ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice. Komise tato 
ustanovení zpřístupní veřejnosti tak, že je 
zveřejní na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. NÁVOD K POUŽITÍ 6. NÁVOD A BEZPEČNOSTNÍ 
INFORMACE

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.1 Bezpečnostní komponenty pro výtahy 6.1 Bezpečnostní komponenty pro výtahy  
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uvedené v příloze III musí být opatřeny 
návodem k použití vypracovaným v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé snadno rozumějí a který stanoví 
dotčený členský stát,  aby následující 
činnosti mohly být prováděny účinně a bez 
nebezpečí:

uvedené v příloze III musí být opatřeny 
návodem vypracovaným v jednom z 
úředních jazyků členského státu 
dodavatele výtahu nebo v jiném jazyce 
Unie, který je pro něj akceptovatelný, aby 
následující činnosti mohly být prováděny 
účinně a bez nebezpečí:

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.2. Každý výtah musí být vybaven 
návodem k použití  vypracovaným v 
jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní 
koncoví uživatelé snadno rozumějí a který 
stanoví dotčený členský stát. Tento návod 
k použití  obsahuje minimálně tyto 
dokumenty  :

6.2. Každý výtah musí být vybaven 
návodem k použití a bezpečnostními 
informacemi vypracovaným v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé snadno rozumějí a který stanoví 
dotčený členský stát. Tento návod a 
bezpečnostní informace a jakákoli 
označení musí být jasné, srozumitelné a 
čitelné. Návod a bezpečnostní informace 
obsahují minimálně tyto dokumenty  :

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Příloha I – bod 6.2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) návod k použití včetně výkresů a 
schémat nezbytných pro běžný provoz a 
vztahujících se k údržbě, zkoušení, 
opravám, pravidelným kontrolám a 
vyprošťování osob podle bodu 4.4;

a) návod včetně výkresů a schémat 
nezbytných pro běžný provoz a 
vztahujících se k údržbě, zkoušení, 
opravám, pravidelným kontrolám a 
vyprošťování osob podle bodu 4.4;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výchozí informace

Tato zpráva provádí změny v návrhu směrnice Evropské komise, kterým se přepracovává 
směrnice Evropského Parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se dodávání výtahů. Návrh byl předložen v 
listopadu 2011 v rámci provádění nového právního rámce (NPR) přijatého v roce 2008 jako 
balíček o zboží zahrnující doplňkové nástroje, rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném rámci 
pro uvádění výrobků na trh a zrušující nařízení Rady 93/465 EHS a nařízení 765/2008 o 
akreditaci a dozoru nad trhem týkajícím se uvádění výrobků na trh a zrušující nařízení EHS č. 
339/93. Tento návrh je součástí balíčku uvádějícího devět směrnic o výrobcích do souladu s 
novým právním rámcem.

Stávající směrnice 95/16/ES stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, 
které výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy musí splňovat, aby mohly být dodávány 
na trh EU.

Nový právní rámec byl přijat s cílem napravit nedostatky stávajících harmonizovaných 
právních předpisů Unie a dospět k dokončení jednotného trhu se spravedlivou hospodářskou 
soutěží a bezpečnými výrobky. Nekonzistentní provádění a vymáhání stávající harmonizace 
Unie ve členských státech, spolu se složitou regulací, činí pro hospodářské subjekty a pro 
příslušné orgány stále obtížnějším řádně interpretovat a používat právní předpisy, což vede k 
nerovným podmínkám na trhu a rovněž k uvádění nedostatečně bezpečných výrobků na trh. 
„Balíček o zboží“ skýtá celkový rámec pro směřování právních předpisů o výrobcích s cílem 
zvýšit jejich jednotnost a srozumitelnost jak pro hospodářské subjekty, tak pro orgány dozoru 
nad trhem. 

Avšak ustanovení rozhodnutí NPR nejsou přímo použitelná. Aby se zlepšení, jež přináší NPR, 
vztahovala na všechna hospodářská odvětví podléhající harmonizačním právním předpisům 
Unie, je nutné zapracovat rozhodnutí do stávajících právních předpisů týkajících se výrobků.

Po přijetí právního rámce v NPR v roce 2008 zahájila Komise proces posuzování 
harmonizovaných evropských právních předpisů vztahujících se na výrobky s cílem zjistit, 
jaké nástroje je třeba při provádění nového právního rámce přezkoumat.

Během tohoto procesu posuzování bylo zjištěno, že řada směrnic bude potřebovat přezkum 
během příštích tří až pěti let s ohledem na doložku o přezkumu nebo z důvodů specifických 
pro jednotlivá odvětví (potřeba vyjasnění obsahu, potřeba vyhovět přísnějším bezpečnostním 
požadavkům atd.). Velká většina stávajících evropských právních předpisů vztahujících se na 
výrobky bude z těchto důvodů vyžadovat přezkum a bude se k nim přistupovat jednotlivě v 
souladu s pracovním programem Komise.

Devět návrhů v tomto balíčku předloženém v listopadu 2011, včetně směrnice 95/16/ES,není 
součástí výše uvedené skupiny směrnice o výrobcích, ale byly vybrány jako vhodné ke 
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sladění s novým právním rámcem s ohledem na jejich společnou strukturu. Odvětví, jež tyto 
směrnice pokrývají, jsou velmi důležitými průmyslovými odvětvími, v nichž panuje silná 
mezinárodní konkurence, a podle posouzení tato odvětví budou moci těžit ze zjednodušení a 
vytvoření rovných podmínek pro evropské společnosti, na něž se zaměřuje nový právní 
rámec.  

Změny provedené v této směrnici se týkají: definic, povinností hospodářských subjektů, 
předpokladu shody na základě souladu s harmonizovanými normami, prohlášení o shodě 
(DoC), označení CE, oznámených subjektů, postupu využití ochranné doložky a postupů 
posuzování shody. Záměr tohoto návrhu se omezil na pouhé sladění s horizontálními 
ustanovení v rozhodnutí 768/2008/ES s novou terminologií podle Lisabonské smlouvy, 
včetně nových pravidel pro komitologii.

Postup

Za účelem zajištění souladu s rozhodnutím NPR je třeba v této směrnici provést řadu 
podstatných změn. V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 byla 
zvolena metoda přepracování.

V souladu s článkem 87 jednacího řádu Evropského parlamentu, přezkoumal tento návrh 
založený na zprávách poradní pracovní skupiny (právních služeb Parlamentu, Rady a Komise) 
Výbor pro právní záležitosti a usoudil, že neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které v 
něm byly jako takové označeny, a kromě změn zjištěných poradní pracovní skupinou. 

Postoj zpravodajky

Zpravodajka se domnívá, že toto sladění devíti směrnic o výrobcích s novým právním 
rámcem je důležitým krokem k dokončení jednotného trhu EU.

Nový právní rámec zavádí zjednodušené regulační prostředí pro výrobky a umožňuje 
konzistentnější provádění technických norem, jež pomůže zlepšit fungování jednotného trhu 
tím, že zajistí rovné zacházení s produkty nesplňujícími shodu a s hospodářskými subjekty, i 
rovné posuzování oznámených subjektů na celém trhu EU. 

Zpravodajka zastává názor, že sladění 9 směrnic o výrobcích s NPR zvýší důvěru výrobců i 
spotřebitelů tím, že vyjasní povinnosti hospodářských subjektů a poskytne členským státům 
účinnější nástroje na provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem, čímž dojde na trhu k 
omezení výrobků nevykazujících shodu a nebezpečných výrobků. 

Návrhy Komise v balíčku přizpůsobení jsou založeny na široké konzultaci se zúčastněnými 
stranami včetně několika set MSP a jejich zkušeností s balíčkem o zboží, což zpravodajka 
velmi oceňuje. 

Zpravodajka podporuje obecný záměr Komise pouze sladit 9 směrnic o zboží s horizontálními 
opatřeními v rozhodnutí 768/2008, navrhla by nicméně některé změny směrnice 96/16/ES o 
výtazích pro další vyjasnění a odvětvové úpravy s následujícími cíli:
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1. Další přizpůsobení směrnice novému právnímu rámci pro zajištění právní jistoty

Zpravodajka považuje za důležité pozměnit v řadě případů navrhovanou směrnici v zájmu 
dosažení větší konzistentnosti s termíny používanými v rozhodnutí č. 768/2008/ES a 
odstranění možných nekonzistentností v textu. které by mělo rovněž přinést větší právní 
jistotu.

Je rovněž důležité vyjasnit právní situaci výrobků, které byly řádně uvedeny na trh v souladu 
se stávající směrnicí před použitelností nové směrnice, ale jsou dosud na skladě. Mělo by být 
zdůrazněno, že právní předpisy Eu nejsou retroaktivní, a vyjasněno, že tyto produkty mohou 
být nadále dodávány na trh i po datu použitelnosti nové směrnice. Zpravodajka rovněž hodlá 
zvýšit přístupnost výtahů pro osoby s postižením. Navrhuje se posílit bezpečnostní požadavky 
tím, že se zajistí, aby pojetí bezpečnosti rovněž zahrnovalo bezpečnost dětí, seniorů a osob s 
postižením případech, kdy jsou výtahy určeny pro přepravu osob.

Kromě toho se zpravodajka domnívá, že by Komise měla mít povinnost zveřejňovat na 
internetu vnitrostátní ustanovení provedené směrnice a odpovídající sankce (zásada 
transparentnosti).

2.  Zvýšit ochranu spotřebitelů.

Nový právní rámec přispívá ke zvýšení důvěry spotřebitelů v jednotný trh. Proto se řada změn 
vztahuje rovněž k cíli zpravodajky plně využít výhod NPR ve vztahu k ochraně spotřebitele.  
Některé pozměňovací návrhy by v tomto ohledu měly rovněž umožnit, aby nová směrnice 
pokrývala širší rozsah situací, které spadají do základních bezpečnostních požadavků, kdy je 
při návrhu výrobku třeba zohlednit rovněž použití, které lze rozumně předvídat (viz článek 16 
všeobecných požadavků nařízení 765/2008). Měla by být rovněž prohloubena ochrana 
spotřebitele upřesněním že návod, bezpečnostní informace a označení musí být jasné, 
srozumitelné a čitelné. Zpravodajčiným záměrem je rovněž zlepšit přístup k elektrickým 
zařízením pro osoby s postižením. Navrhuje se posílit bezpečnostní požadavky tím, že se 
zajistí, aby koncept bezpečnosti zahrnoval rovněž děti, seniory a osoby s postižením v 
případech, kdy elektrická zařízení nejsou určena k profesionálnímu použití.

3. Snížení byrokratické zátěže

Nový právní rámec by měl přispět ke zlepšení volného pohybu zboží po Evropské unii. 
Bohužel tomuto volnému pohybu zboží brání komplikované administrativní náležitosti. 
Zpravodajka proto prozkoumala navrhovanou směrnici s cílem co nejvíce omezit byrokracii. 
Proto se ve zprávě navrhuje modernizovat stávající postupy tím, že prohlášení EU o shodě by 
mělo být možné dodávat nejen v tištěné podobě, ale rovněž elektronicky, a mělo by se snížit 
byrokratické zatížení hospodářských subjektů, pokud jde o identifikaci následujících / 
předcházejících hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci.

Jak již dříve uvedla, podporuje zpravodajka zjednodušení a modernizaci postupů NPR, ale 
zároveň by chtěla zdůraznit, že se může ukázat nezbytnou větší pružnost vzhledem k 
některým povinnostem stanoveným NPR. Například se navrhuje umožnit výjimku z pravidla 
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„jednotného prohlášení o shodě“ pro případy, kdy při obstarávání jednotného dokumentu 
vznikají specifické problémy s ohledem na jeho složitost či rozsah. Zde by mělo být možné 
předložit odpovídající prohlášení o shodě samostatně.

Zpravodajka rovněž přistoupila k nezbytným změnám umožňujícím malým a středním 
podnikům v této oblasti vyhovět novým požadavkům.

4. Zajištění lepšího dozoru nad trhem pro naše výrobky

Přestože si je zpravodajka vědoma toho, že příslušné útvary Komise připravují nové nařízení 
o dozoru nad trhem, poslední řada změn je zaměřena na dosažení vyšší úrovně dozoru nad 
trhem s výrobky. Za tímto účelem navrhuje zpravodajka zvýšit dozor nad trhem v případě 
prodeje na dálku tím, že zajistí, aby byly veškeré příslušné požadavky na poskytování 
informací rovněž zobrazovány v elektronickém obchodování, dále zavést každoroční 
požadavek, aby členské státy poskytovaly Komisi informace o své činnosti v oblasti dozoru 
nad trhem, a vyzvat členské státy, aby poskytly svým orgánům dozoru nad trhem dostatečně 
finanční prostředky.  Zpravodajka závěrem zdůraznila, že by členské státy měly podniknout 
vhodné kroky proti nenáležitému používání označení CE.


