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(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 nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o 
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a 
Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 
2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 
2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0075),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 33, čl. 114 odst. 1 a článek 207 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–
0043/2013),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
22. května 20131,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Činnosti v oblasti dozoru nad trhem, na (2) Činnosti v oblasti dozoru nad trhem, na 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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něž se vztahuje toto nařízení, by neměly 
být zaměřeny výhradně na ochranu zdraví 
a bezpečnosti, ale měly by být použitelné i 
na prosazování právních předpisů Unie, 
jejichž cílem je ochrana jiných veřejných 
zájmů, například prostřednictvím regulace 
přesnosti měření, elektromagnetické 
kompatibility a energetické účinnosti.

něž se vztahuje toto nařízení, by neměly 
být zaměřeny výhradně na ochranu zdraví 
a bezpečnosti, ale měly by být použitelné i 
na prosazování právních předpisů Unie, 
jejichž cílem je ochrana jiných veřejných 
zájmů, například prostřednictvím regulace 
přesnosti měření, elektromagnetické 
kompatibility, energetické účinnosti a 
příslušných právních předpisů v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinnost pro orgány odpovědné za 
kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie 
spočívající v provádění kontrol 
v odpovídajícím rozsahu tedy přispívá 
k větší bezpečnosti trhu Unie s výrobky. 
Aby se zvýšila účinnost těchto kontrol, 
měla by se zdokonalit spolupráce a 
výměna informací mezi uvedenými orgány 
a orgány dozoru nad trhem v souvislosti s 
výrobky, které představují riziko.

(20) Povinnost pro orgány odpovědné za 
kontrolu výrobků vstupujících na trh Unie 
spočívající v provádění kontrol 
v odpovídajícím rozsahu tedy přispívá 
k větší bezpečnosti trhu Unie s výrobky. 
Aby se zvýšila účinnost těchto kontrol, 
měly by mít uvedené orgány a orgány 
dozoru nad trhem povinnost 
spolupracovat a vyměňovat si informace 
v souvislosti s výrobky, které představují 
riziko, a nevyhovujícími výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Orgánům dozoru nad trhem by měla 
být svěřena pravomoc zničit výrobky, 
učinit je nepoužitelnými nebo nařídit jejich 

(21) Orgánům dozoru nad trhem by měla 
být svěřena pravomoc zničit výrobky, 
učinit je nepoužitelnými nebo nařídit jejich 
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zničení příslušným hospodářským 
subjektem, považují-li to za nezbytné a 
přiměřené k zajištění toho, aby tyto 
výrobky již nepředstavovaly žádnou 
hrozbu.

zničení příslušným hospodářským 
subjektem, považují-li to za nezbytné a 
přiměřené k zajištění toho, aby tyto 
výrobky již nepředstavovaly žádnou 
hrozbu. Příslušný hospodářský subjekt by 
měl nést veškeré náklady těchto opatření, 
zejména náklady vzniklé orgánu dozoru 
nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k velikosti trhu Unie se 
zbožím a jelikož neexistují žádné vnitřní 
hranice, je nezbytně nutné, aby byly orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států ochotny a schopny vzájemně účinně 
spolupracovat a koordinovat společnou 
podporu a činnost. Proto by měly být
zavedeny mechanismy vzájemné pomoci.

(25) Vzhledem k velikosti trhu Unie se 
zbožím a jelikož neexistují žádné vnitřní 
hranice, je nezbytně nutné, aby toto 
nařízení vytvořilo rámec pro orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států tak, aby mohly vzájemně účinně 
spolupracovat a koordinovat společnou 
podporu a činnost. Proto by měly být 
zavedeny, uplatňovány, kontrolovány a 
řádně financovány mechanismy vzájemné 
pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Komise by měla pozorně sledovat 
konzistentní uplatňování tohoto nařízení a 
v případě potřeby také poskytnout 
členským státům doporučení, pokud zjistí, 
že pravomoci a zdroje, které poskytly svým 



PE513.324v01-00 8/42 PR\939909CS.doc

CS

orgánům dozoru nad trhem, nepostačují k 
řádnému splnění požadavků tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Zranění a nehody představují pro 
společnosti obecně i pro jednotlivce 
velkou společenskou a ekonomickou 
zátěž. Prevenci zranění a nehod lze zlepšit 
především vylepšením sledování zranění. 
Na základě zkušeností získaných v rámci 
projektu společné akce pro monitorování 
zranění v Evropě (JAMIE) by měla být 
urychleně vytvořena skutečná 
celoevropská databáze informací o 
zraněních, zejména s ohledem na 
skutečnost, že platnost projektu JAMIE 
skončí v roce 2014. Navíc je potřebná 
politická podpora k zajištění toho, aby se 
výměna údajů o zraněních mezi členskými 
státy stala prioritou.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Mělo by být zřízeno evropské fórum 
pro dozor nad trhem, které se bude skládat 
ze zástupců orgánů dozoru nad trhem. Toto 
fórum by mělo poskytnout prostředky pro 
zapojení všech dotčených zúčastněných 

(27) Mělo by být zřízeno evropské fórum 
pro dozor nad trhem, které se bude skládat 
ze zástupců orgánů dozoru nad trhem. Toto 
fórum by mělo sloužit jako platforma pro 
strukturovanou spolupráci mezi orgány 
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stran, včetně profesních organizací a 
spotřebitelských organizací, aby bylo 
možné využít všech dostupných informací, 
které mají pro dozor nad trhem význam, při 
vytváření, provádění a aktualizaci 
programů dozoru nad trhem.

členských států a mělo by trvale 
poskytovat prostředky pro zapojení všech 
dotčených zúčastněných stran, včetně 
profesních organizací, průmyslových 
organizací a spotřebitelských organizací, 
aby bylo možné využít všech dostupných 
informací, které mají pro dozor nad trhem 
význam, při vytváření, provádění a 
aktualizaci programů dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla podporovat 
spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem a 
účastnit se fóra. Toto nařízení by mělo 
stanovit seznam úkolů, které by toto fórum 
mělo vykonávat. Výkonný sekretariát by 
měl pořádat zasedání fóra a poskytovat 
další operační podporu pro plnění jeho 
úkolů.

(28) Komise by měla podporovat 
spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem a 
účastnit se fóra. Toto nařízení by mělo 
stanovit seznam úkolů, které by toto fórum 
mělo vykonávat. Výkonný sekretariát by 
měl pořádat zasedání fóra a poskytovat 
další operační podporu pro plnění jeho 
úkolů. Za účelem zjednodušení postupů 
dozoru nad trhem v Unii a zefektivnění 
dozoru nad trhem by měla Komise zvážit, 
že při příští revizi tohoto nařízení 
navrhne, aby byla fóru udělena pravomoc 
vydávat závazná doporučení ohledně 
kvality a postupů dozoru nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem ke střetu mezi vysokým 
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počtem výrobků na vnitřním trhu na jedné 
straně a limitovaným objemem veřejných 
zdrojů, který omezuje možnost drasticky 
posílit veřejný dozor nad trhem 
v dostatečném měřítku, na straně druhé 
by měla Komise zvážit jiná nová a 
inovativní tržní řešení pro účinnější dozor 
nad trhem v širším měřítku, jako je audit 
systémů pro kontrolu kvality a výrobků 
třetí stranou. Komise by měla zahrnout 
výsledky těchto úvah do obecné hodnotící 
zprávy, kterou má vypracovat v souladu 
s článkem 33 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byla uplatňována. Uvedené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(33) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byla uplatňována. Uvedené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující a 
musí zahrnovat správní sankce 
harmonizované pro celou Unii. Členské 
státy by měly zajistit, aby příjmy získané 
z těchto správních sankcí byly přiděleny 
na činnosti v oblasti dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

V celé EU by měly být zavedeny odrazující sankce, včetně vysokých pokut, pro hospodářské 
subjekty, které úmyslně uvedou na jednotný trh nebezpečné nebo nevyhovující výrobky. 
Členské státy by měly považovat činnosti v oblasti dozoru nad trhem za prioritu a vyčlenit na 
ně dostatečné zdroje.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Komise by měla příslušné sankce 
zveřejnit, aby zvýšila jejich odrazující 
účinek. Hospodářské subjekty, u kterých 
je opakovaně zjištěno porušení tohoto 
nařízení, by navíc měly být zařazeny na 
veřejnou černou listinu platnou pro celou 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Dozor nad trhem by měl být alespoň 
částečně financován z poplatků účtovaných 
hospodářským subjektům v případech, kdy 
je orgány dozoru nad trhem požadují za 
provedení nápravného opatření nebo kde 
uvedené orgány musí opatření přijmout 
samy.

(34) Dozor nad trhem by měl být alespoň 
částečně financován z poplatků účtovaných 
hospodářským subjektům v případech, kdy 
je orgány dozoru nad trhem požadují za 
provedení nápravného opatření nebo kde 
uvedené orgány musí opatření přijmout 
samy. Členské státy by měly zajistit, aby 
příjmy získané z poplatků účtovaných 
v souladu s tímto nařízením byly přiděleny 
na činnosti v oblasti dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly považovat činnosti v oblasti dozoru nad trhem za prioritu a vyčlenit na 
ně dostatečné zdroje.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pro zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o jednotné podmínky 
vykonávání kontrol, odkazem na konkrétní 
kategorie výrobků nebo konkrétní odvětví, 
včetně rozsahu kontrol, které mají být 
provedeny, a přiměřenost vzorků, jež mají 
být kontrolovány. Měly by jí být svěřeny i 
prováděcí pravomoci týkající se způsobů 
poskytování informací orgánům dozoru 
nad trhem ze strany hospodářských 
subjektů, pokud jde o stanovení jednotných 
podmínek pro určení případů, kdy není 
nutné tyto informace poskytovat. Měly by 
jí být svěřeny i prováděcí pravomoci 
týkající se způsobů a postupů pro výměnu 
informací prostřednictvím systému 
RAPEX a případně pokud jde o přijetí 
dočasných či trvalých omezení uvádění 
výrobků, které představují závažné riziko, 
na trh, s upřesněním nutných kontrolních 
opatření, která mají členské státy přijmout 
za účelem jejich účinného provedení, 
pokud jiné právní předpisy Unie nestanoví 
pro řešení daného rizika specifický postup. 
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a 
obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(38) Pro zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o jednotné podmínky 
vykonávání kontrol, odkazem na konkrétní 
kategorie výrobků nebo konkrétní odvětví, 
včetně rozsahu kontrol, které mají být 
provedeny, a přiměřenost vzorků, jež mají 
být kontrolovány. Měly by jí být svěřeny i 
prováděcí pravomoci týkající se způsobů 
poskytování informací orgánům dozoru 
nad trhem ze strany hospodářských 
subjektů, pokud jde o stanovení jednotných 
podmínek pro určení případů, kdy není 
nutné tyto informace poskytovat. Měly by 
jí být svěřeny i prováděcí pravomoci 
týkající se způsobů a postupů pro výměnu 
informací prostřednictvím systému 
RAPEX a případně pokud jde o přijetí 
dočasných či trvalých omezení uvádění 
výrobků, které představují závažné riziko, 
na trh, s upřesněním nutných kontrolních 
opatření, která mají členské státy přijmout 
za účelem jejich účinného provedení, 
pokud jiné právní předpisy Unie nestanoví 
pro řešení daného rizika specifický postup. 
Komisi by navíc měly být svěřeny 
prováděcí pravomoci týkající se obecné 
metodiky posuzování rizika a případně 
pokynů pro používání této obecné 
metodiky u určitých kategorií výrobků. 
Uvedené pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a 
obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Toto nařízení by mělo být v souladu 
se zásadou obezřetnosti, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, 
spotřebitelů a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Zásada obezřetnosti by měla být výslovně zmíněna, aby se zdůraznil její klíčový význam 
v rámci tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „výrobkem“ se rozumí výrobek získaný 
výrobním procesem;

1) „výrobkem“ se rozumí látka, přípravek 
nebo zboží získané výrobním procesem
jiné než jídlo, krmivo, výrobky lidského 
původu a výrobky z rostlin a živočichů, 
které přímo souvisejí s jejich budoucí 
reprodukcí;

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení pojmu „výrobek“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „zplnomocněným zástupcem“ se rozumí 5) „zplnomocněným zástupcem“ se rozumí 
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jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
usazená v Unii, která byla písemně 
zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho 
jménem při plnění konkrétních úkolů;

jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
usazená v Unii, která byla písemně 
zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho 
jménem při plnění konkrétních úkolů 
souvisejících s povinnostmi výrobce podle 
příslušných právních předpisů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který by mohl nepříznivě 
ovlivnit zdraví a bezpečnost osob obecně, 
zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

13) „výrobkem představujícím riziko“ se 
rozumí výrobek, který:

a) nesplňuje příslušné právní předpisy 
Unie, nebo
b) by mohl nepříznivě ovlivnit zdraví a 
bezpečnost osob obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochranu 
spotřebitele, ochranu životního prostředí a 
veřejnou bezpečnost a další obecné zájmy 
v míře, která přesahuje to, co se považuje 
za rozumné a přijatelné za běžných nebo 
důvodně předvídatelných podmínek použití 
dotčeného výrobku, včetně délky použití a 
případně požadavků na jeho uvedení do 
provozu, instalaci a údržbu;

Or. en
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Odůvodnění

Z hlediska rozsahu působnosti tohoto nařízení vysvětluje tento pozměňovací návrh, že 
požadavky podle tohoto nařízení by se neměly omezovat pouze na bezpečnost výrobků, ale 
měly by být rozšířeny i na veškeré další technické oblasti, v nichž musí orgány dozoru působit.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) „výrobkem představujícím nové 
riziko“ se rozumí výrobek, který 
představuje nově se utvářející riziko nebo 
známé riziko v nových či neznámých 
podmínkách, které může mít potenciálně 
významný dopad, nelze jej však zatím plně 
pochopit či vyčíslit;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí právní předpisy Unie 
harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh;

18) „harmonizačními právními předpisy 
Unie“ se rozumí právní předpisy Unie 
harmonizující podmínky pro uvádění 
výrobků na trh prostřednictvím stanovení 
požadovaných vlastností výrobku, jako je 
úroveň kvality, výkon, bezpečnost či 
rozměry, včetně požadavků na výrobek 
z hlediska jména, pod kterým je prodáván, 
terminologie, symbolů, testů a testovacích 
metod, obalu, značky či označení a 
postupů pro posouzení shody;

Or. en
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Odůvodnění

Vyjasnění pojmu stanovující, že by měly být zahrnuty právní předpisy týkající se uvádění zboží 
na trh.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko 
nebudou dodávány na trh Unie a, pokud 
tyto výrobky již byly na trh dodány, že 
budou přijata účinná opatření pro 
odstranění rizika, které daný výrobek 
představuje.

2. Dozor nad trhem musí být organizován a 
prováděn v souladu s tímto nařízením, aby 
se zajistilo, že výrobky představující riziko, 
včetně výrobků, které nesplňují platné 
právní předpisy Unie, nebudou dodávány 
na trh Unie a, pokud tyto výrobky již byly 
na trh dodány, že budou přijata účinná 
opatření pro odstranění rizika, které daný 
výrobek představuje, a k zajištění toho, 
aby splňoval dané právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům. 
Členské státy mohou vypracovat souhrn 
výsledků přístupný pro veřejnost.

3. Členské státy podávají Komisi 
každoročně zprávy o provádění dozoru nad 
trhem a kontrol na vnějších hranicích. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu a výsledků 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům. 
Komise zpřístupní veřejnosti elektronicky 
nebo případně jiným způsobem souhrn
informací obsažených v těchto zprávách.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly Komisi předkládat zprávy o své činnosti. Navíc by měly být veřejně 
dostupné relevantní informace o výkonu jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky sledování a hodnocení dozoru 
nad trhem prováděného podle odstavce 3 
musí být zpřístupněny veřejnosti 
elektronicky nebo případně jiným 
způsobem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění výsledků je součástí odstavce 3.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgánům dozoru nad trhem musí být 
svěřeny pravomoci a přiděleny zdroje a 
prostředky nezbytné pro řádné vykonávání 
jejich úkolů.

2. Každý členský stát svěří orgánům 
dozoru nad trhem pravomoci a přidělí jim
zdroje a prostředky nezbytné pro řádné 
vykonávání jejich úkolů a informuje o tom 
Komisi. Komise vyhodnotí, zda jsou tyto 
pravomoci a zdroje dostatečné pro řádné 
plnění povinností daného členského státu 
v oblasti dozoru nad trhem podle tohoto 
nařízení, a výsledky svého hodnocení 
zpřístupní veřejnosti elektronicky nebo 
případně jiným způsobem.

Or. en
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Odůvodnění

Komisi by měl být svěřen úkol podrobně sledovat provádění tohoto nařízení, aby se zajistilo 
jeho harmonizované uplatňování v celé EU.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zavede vhodný 
mechanismus pro zajištění toho, že si
orgány dozoru nad trhem, které zřídil nebo 
jmenoval, budou vyměňovat informace, 
spolupracovat a koordinovat své činnosti 
mezi sebou navzájem i s orgány 
odpovědnými za kontroly výrobků na 
vnějších hranicích Unie.

3. Orgány dozoru nad trhem si budou 
vyměňovat informace, spolupracovat a 
koordinovat své činnosti mezi sebou 
navzájem i s orgány odpovědnými za 
kontroly výrobků na vnějších hranicích 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát informuje Komisi o 
svých orgánech dozoru nad trhem a 
oblastech jejich odpovědnosti a poskytne 
nezbytné kontaktní údaje a Komise tyto 
informace předá ostatním členským 
státům a zveřejní seznam orgánů dozoru 
nad trhem.

4. Každý členský stát informuje Komisi o 
svých orgánech dozoru nad trhem a 
oblastech jejich odpovědnosti a poskytne 
nezbytné kontaktní údaje. Komise jejich 
seznam zpřístupní veřejnosti elektronicky 
nebo případně jiným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, a to prostřednictvím kontrol 
dokladů a v případě nutnosti i fyzických a 
laboratorních kontrol na základě 
odpovídajícího vzorku. Tyto kontroly
zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Orgány dozoru nad trhem provádějí v 
přiměřeném rozsahu a s přiměřenou 
četností vhodné kontroly vlastností 
výrobků, bez ohledu na distribuční kanály 
a způsob prodeje, a to prostřednictvím 
kontrol dokladů a v případě nutnosti i 
fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajícího vzorku. Tyto 
kontroly zaznamenávají do informačního a 
komunikačního systému pro dozor nad 
trhem uvedeného v článku 21.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že kontroly je třeba provádět i u výrobků 
prodávaných online.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vhodných případech upozorní orgány 
dozoru nad trhem uživatele na svém území 
v přiměřené lhůtě o výrobcích, u nichž 
tyto orgány zjistily, že představují riziko.

Orgány dozoru nad trhem bezodkladně 
upozorní uživatele na svém území o 
výrobcích, u nichž tyto orgány zjistily, že 
představují riziko.

Or. en

Odůvodnění

Orgánům dozoru nad trhem by nemělo být povoleno žádné zpoždění při informování 
spotřebitelů o výrobcích, které představují riziko.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgány dozoru nad trhem jednají 
s patřičným ohledem na vážnost daného 
rizika a na zásadu obezřetnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zásada obezřetnosti by měla být výslovně zmíněna.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů a odebírat jakékoli 
nezbytné vzorky výrobků.

4. Pokud je to nezbytné a odůvodněné pro 
výkon jejich povinností, smí orgány dozoru 
nad trhem vstupovat do prostor 
hospodářských subjektů, provádět 
příslušné kontroly dokumentů, kopírovat 
si relevantní dokumenty a odebírat 
jakékoli nezbytné vzorky výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Udělení dalších pravomocí orgánům dozoru nad trhem zajistí řádné plnění jejich povinností.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umožňují spotřebitelům a jiným 
zúčastněným stranám podávat stížnosti 
ohledně otázek týkajících se bezpečnosti 
výrobků, dozoru nad trhem a rizik 
souvisejících s výrobky a vhodným 

a) umožňují spotřebitelům a jiným 
zúčastněným stranám podávat stížnosti 
ohledně otázek týkajících se bezpečnosti 
výrobků, dozoru nad trhem a rizik 
souvisejících s výrobky a v přiměřené 
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způsobem na tyto stížnosti reagují; časové lhůtě na tyto stížnosti reagují;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ověřují, zda bylo přijato nápravné 
opatření;

b) ověřují, zda bylo včas přijato nápravné 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sledují vývoj vědeckých a technických 
poznatků v oblasti bezpečnosti výrobků a 
své znalosti aktualizují.

c) sledují vývoj vědeckých a technických 
poznatků v oblasti bezpečnosti výrobků a 
souladu výrobků s příslušnými právními 
předpisy Unie a své znalosti aktualizují.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozsahu působnosti tohoto nařízení by tento požadavek neměl být omezen pouze 
na bezpečnost výrobků, ale musí být rozšířen i na veškeré další technické oblasti, v nichž musí 
orgány dozoru působit.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát vypracuje odvětvové 2. Každý členský stát vypracuje za přispění 
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programy a každý rok tyto programy 
přezkoumá a v případě nutnosti 
aktualizuje. Tyto programy musí zahrnovat 
všechna odvětví, v nichž orgány provádějí 
dozor nad trhem.

klíčových zúčastněných stran, včetně 
profesních, průmyslových a 
spotřebitelských organizací, odvětvové 
programy a každý rok tyto programy 
přezkoumá a v případě nutnosti 
aktualizuje. Tyto programy musí zahrnovat 
všechna odvětví, v nichž orgány provádějí 
dozor nad trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise tyto obecné a odvětvové programy 
posoudí a v případě potřeby udělí 
členským státům doporučení na základě 
tohoto posouzení. Komise zpřístupní 
veřejnosti elektronicky nebo případně 
jiným způsobem výsledky svého posouzení 
a svá případná doporučení členským 
státům.

Or. en

Odůvodnění

Komisi by měl být svěřen úkol podrobně sledovat provádění tohoto nařízení a v případě 
potřeby udělovat doporučení členským státům, aby se zajistilo harmonizované uplatňování 
daného nařízení v celé EU.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na požádání musí hospodářské subjekty 
a případně subjekty posuzování shody 
zpřístupnit orgánům dozoru nad trhem 

1. Na základě odůvodněné žádosti
hospodářské subjekty, v závislosti na své 
roli v rámci dodavatelského řetězce, a 
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veškeré dokumenty a informace, o které 
uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností, a to v jazyce, 
kterému tyto orgány snadno rozumí.

případně i subjekty posuzování shody 
zpřístupní orgánům dozoru nad trhem 
veškeré dokumenty a informace, o které 
uvedené orgány požádají pro účely 
vykonávání svých činností.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů by měly být jasněji definovány v závislosti na 
jejich roli v rámci dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely dozoru nad trhem určí 
výrobci usazení mimo území Unie 
zplnomocněného zástupce usazeného na 
území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Výrobci a dovozci uvedou na výrobku 
své jméno, registrované obchodní jméno 
nebo registrovanou obchodní známku a 
adresu, na které se s nimi lze spojit, nebo 
není-li to možné, uvedou je na obalu nebo 
v dokladu doprovázejícím výrobek. Adresa 
musí uvádět jediné místo, na kterém lze 
výrobce nebo dovozce kontaktovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, 
provedou v případě uvedeného výrobku 
posouzení rizik s přihlédnutím k úvahám a 
kritériím uvedeným v článku 13.

Pokud mají v průběhu provádění kontrol 
podle čl. 6 odst. 1 nebo na základě 
získaných informací orgány dozoru nad 
trhem dostatečné důvody domnívat se, že 
výrobek, který je uveden nebo dodán na trh 
nebo se používá během poskytování 
služby, může představovat riziko, včetně 
nedodržení příslušných právních předpisů 
Unie, provedou v případě uvedeného 
výrobku posouzení rizik s přihlédnutím 
k úvahám a kritériím uvedeným v článku 
13.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rozsahu působnosti tohoto nařízení by mělo být objasněno, že tento požadavek se 
neomezuje pouze na bezpečnost výrobků, ale zahrnuje i veškeré další technické oblasti, 
v nichž musí orgány dozoru působit.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Mohou požadovat, aby příslušný 
hospodářský subjekt nesl náklady na 
takové opatření.

Orgány dozoru nad trhem mohou zničit 
výrobek, který představuje riziko, nebo jej 
jiným způsobem učinit nepoužitelným, 
považují-li to za nezbytné a přiměřené. 
Náklady na toto opatření ponese zcela 
nebo zčásti příslušný hospodářský subjekt.

Or. en
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Odůvodnění

Postupy v oblasti účtování poplatků by měly být v tomto nařízení sjednoceny, aby se zajistilo 
jejich harmonizované uplatňování v celé EU. Povinné uplatnění místo možného uplatnění by 
spíše přimělo orgány dozoru nad trhem k činnosti a na příslušné hospodářské subjekty by 
mohlo působit jako odrazující prostředek.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předtím, než orgány dozoru nad trhem 
přijmou jakékoli opatření podle odstavce 1 
vůči hospodářskému subjektu, který 
nepřijal nezbytné nápravné opatření, 
poskytnou mu možnost vyjádřit se ve lhůtě 
10 dnů.

3. Předtím, než orgány dozoru nad trhem 
přijmou jakékoli opatření podle odstavce 1 
vůči hospodářskému subjektu, který 
nepřijal nezbytné nápravné opatření, 
poskytnou mu možnost vyjádřit se ve lhůtě 
nejméně 10 kalendářních dnů.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem dosáhnout právní jistoty.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgány dozoru nad trhem mohou
hospodářským subjektům účtovat
poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1 nebo 4.

8. Orgány dozoru nad trhem účtují 
příslušným hospodářským subjektům 
poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1 nebo 4.

Tyto poplatky se vypočítají na základě 
skutečných nákladů jednotlivých činností 
v oblasti dozoru nad trhem a účtují se 
hospodářským subjektům v případě 
uskutečnění daných činností v oblasti 
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dozoru nad trhem. Tyto poplatky 
nepřesahují skutečné náklady na 
uskutečněnou činnost v oblasti dozoru 
nad trhem a mohou částečně či zcela 
odrážet čas, který zaměstnanci daného 
orgánu dozoru nad trhem strávili 
prováděním kontrol v rámci dozoru nad 
trhem.

Or. en

Odůvodnění

Postupy v oblasti účtování poplatků by měly být v tomto nařízení sjednoceny, aby se zajistilo 
jejich harmonizované uplatňování v celé EU. Povinné uplatnění místo možného uplatnění by 
spíše přimělo orgány dozoru nad trhem k činnosti a na příslušné hospodářské subjekty by 
mohlo působit jako odrazující prostředek.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 60 dnů poté, co Komise podle čl. 20 
odst. 4 oznámila členským státům opatření 
přijatá podle čl. 10 odst. 1 nebo 4 
původním oznamujícím členským státem, 
může jakýkoli členský stát vznést proti 
uvedeným opatřením námitku, pokud se 
týkají výrobku, na nějž se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie. Tento 
členský stát musí uvést důvody pro svou 
námitku, uvést veškeré rozdíly ve svém 
posouzení rizika, které daný výrobek 
představuje, a uvést veškeré zvláštní 
okolnosti a veškeré doplňující informace 
týkající se dotčeného výrobku.

1. Do 60 kalendářních dnů poté, co 
Komise podle čl. 20 odst. 4 oznámila 
členským státům opatření přijatá podle čl. 
10 odst. 1 nebo 4 původním oznamujícím 
členským státem, může jakýkoli členský 
stát vznést proti uvedeným opatřením 
námitku, pokud se týkají výrobku, na nějž 
se vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie. Tento členský stát musí uvést 
důvody pro svou námitku, uvést veškeré 
rozdíly ve svém posouzení rizika, které 
daný výrobek představuje, a uvést veškeré 
zvláštní okolnosti a veškeré doplňující 
informace týkající se dotčeného výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem dosáhnout právní jistoty.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit obecnou metodiku 
posuzování rizika a případně pokyny pro 
používání této obecné metodiky u určitých 
kategorií výrobků. Uvedené prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 32 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Komisi by měla být svěřena pravomoc stanovit rámec pro obecnou metodiku posuzování 
rizika, aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré požadavky stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo podle nich, které se použijí na 
tento výrobek a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při plném zohlednění 
zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody;

a) veškeré požadavky stanovené 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo podle nich, které se použijí na 
tento výrobek a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při plném zohlednění 
zpráv o zkouškách, inspekcích a 
kalibracích nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody akreditovaným 
v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.

3. Soulad s kritérii uvedenými v odst. 2 
písm. a), b) a c) představuje předpoklad, že 
výrobek odpovídajícím způsobem chrání 
veřejné zájmy, jichž se uvedená kritéria 
týkají. Nebrání však orgánům dozoru nad 
trhem v tom, aby přijaly opatření podle 
tohoto nařízení, pokud existují nové 
důkazy o tom, že i přes tuto shodu nebo 
tento soulad výrobek představuje riziko.
V takovém případě prokáže orgán dozoru 
nad trhem, že daný výrobek představuje 
riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobek, jehož propuštění bylo podle 
článku 14 pozastaveno orgány 
odpovědnými za kontroly na vnějších 
hranicích, musí být propuštěn, pokud 
uvedené orgány nebyly do tří pracovních 
dnů od pozastavení propuštění požádány ze 
strany orgánů dozoru nad trhem, aby 
pozastavení pokračovalo, nebo pokud byly 
ze strany orgánů dozoru nad trhem 
informovány o tom, že výrobek 
nepředstavuje riziko, a pokud byly splněny 
všechny ostatní požadavky a formální 
náležitosti v souvislosti s tímto 
propuštěním.

1. Výrobek, jehož propuštění bylo podle 
článku 14 pozastaveno orgány 
odpovědnými za kontroly na vnějších 
hranicích, musí být propuštěn, pokud 
uvedené orgány nebyly do tří pracovních 
dnů od oznámení o pozastavení propuštění 
požádány ze strany orgánů dozoru nad 
trhem, aby pozastavení pokračovalo, nebo 
pokud byly ze strany orgánů dozoru nad 
trhem informovány o tom, že výrobek 
nepředstavuje riziko, a pokud byly splněny 
všechny ostatní požadavky a formální 
náležitosti v souvislosti s tímto 
propuštěním.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 14 odst. 4 navrhovaného nařízení stanoví, že orgány odpovědné za kontroly na vnějších 
hranicích okamžitě uvědomí orgány dozoru nad trhem o každém pozastavení. Je proto 



PR\939909CS.doc 29/42 PE513.324v01-00

CS

vhodné, aby lhůta tří pracovních dnů uvedená v čl. 15 odst. 1 začínala běžet od tohoto 
oznámení o pozastavení propuštění.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soulad s požadavky jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se na výrobek použijí při jeho 
propuštění a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při úplném zohlednění 
zpráv o zkouškách nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody, představuje pro orgány 
dozoru nad trhem předpoklad, že výrobek 
nepředstavuje riziko. To však nebrání 
uvedeným orgánům, aby orgánům 
odpovědným za kontroly na vnějších 
hranicích daly pokyn, aby výrobek 
nepropouštěly, pokud existují důkazy o 
tom, že i přes tento soulad výrobek ve 
skutečnosti riziko představuje.

3. Soulad s požadavky jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se na výrobek použijí při jeho 
propuštění a týkají se potenciálního 
zvažovaného rizika, při úplném zohlednění 
zpráv o zkouškách, inspekcích a 
kalibracích nebo certifikátů, které 
osvědčují shodu a byly vydány subjektem 
posuzování shody akreditovaným 
v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008, 
představuje pro orgány dozoru nad trhem 
předpoklad, že výrobek nepředstavuje 
riziko. To však nebrání uvedeným 
orgánům, aby orgánům odpovědným za 
kontroly na vnějších hranicích daly pokyn, 
aby výrobek nepropouštěly, pokud existují 
důkazy o tom, že i přes tento soulad 
výrobek ve skutečnosti riziko představuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgány dozoru nad trhem mohou 
účtovat poplatky, které zcela nebo částečně 
pokrývají náklady na jejich činnosti, včetně 
provádění zkoušek pro účely posouzení 
rizik, v případech, kdy přijímají opatření 
podle odstavce 1.

6. Orgány dozoru nad trhem účtují osobě, 
která výrobek navrhuje na propuštění do 
volného oběhu, poplatky, které zcela nebo 
částečně pokrývají náklady na jejich 
činnosti, včetně provádění zkoušek pro 
účely posouzení rizik, v případech, kdy 
přijímají opatření podle odstavce 1.
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Tyto poplatky se vypočítají na základě 
skutečných nákladů jednotlivých činností 
v oblasti dozoru nad trhem a účtují se 
osobě, která výrobek navrhuje na 
propuštění do volného oběhu, v případě 
uskutečnění daných činností v oblasti 
dozoru nad trhem. Tyto poplatky 
nepřesahují skutečné náklady na 
uskutečněnou činnost v oblasti dozoru 
nad trhem a mohou částečně či zcela 
odrážet čas, který zaměstnanci daného 
orgánu dozoru nad trhem strávili 
prováděním kontrol v rámci dozoru nad 
trhem.

Or. en

Odůvodnění

Postupy v oblasti účtování poplatků by měly být v tomto nařízení sjednoceny, aby se zajistilo 
jejich harmonizované uplatňování v celé EU.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 60 dnů poté, co Komise podle čl. 20 
odst. 4 oznámila členským státům jakékoli 
odmítnutí propuštění výrobku do volného 
oběhu původním oznamujícím členským 
státem, může jakýkoli členský stát vznést 
proti uvedenému odmítnutí námitku, pokud 
se odmítnutí týká výrobku, na nějž se 
vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie. Tento členský stát musí uvést 
důvody pro svou námitku, uvést veškeré 
rozdíly ve svém posouzení rizika, které 
daný výrobek představuje, a uvést veškeré 
zvláštní okolnosti a veškeré doplňující 
informace týkající se dotčeného výrobku.

1. Do 60 kalendářních dnů poté, co 
Komise podle čl. 20 odst. 4 oznámila 
členským státům jakékoli odmítnutí 
propuštění výrobku do volného oběhu 
původním oznamujícím členským státem, 
může jakýkoli členský stát vznést proti 
uvedenému odmítnutí námitku, pokud se 
odmítnutí týká výrobku, na nějž se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie. Tento 
členský stát musí uvést důvody pro svou 
námitku, uvést veškeré rozdíly ve svém 
posouzení rizika, které daný výrobek 
představuje, a uvést veškeré zvláštní 
okolnosti a veškeré doplňující informace 
týkající se dotčeného výrobku.

Or. en



PR\939909CS.doc 31/42 PE513.324v01-00

CS

Odůvodnění

Vyjasnění s cílem dosáhnout právní jistoty.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 První pododstavec se nepoužije, pokud 
má kontaktní místo systému RAPEX 
důvod domnívat se, že účinky rizika, které 
výrobek představuje, nepřesahují území 
daného členského státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka by se měla vypustit jako zbytečná, jelikož dané výrobky se volně pohybují na 
jednotném trhu.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) identifikace rizik a jejich 
charakteristika;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ICSMS může být, pokud je to nutné nebo 
vhodné, rovněž zpřístupněn k použití 

ICSMS je, pokud je to nutné nebo vhodné, 
rovněž zpřístupněn k použití orgány 
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orgány odpovědnými za kontroly na 
vnějších hranicích.

odpovědnými za kontroly na vnějších 
hranicích.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení ve sdílení informací povzbudí a posílí spolupráci s orgány odpovědnými za kontroly 
na vnějších hranicích.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány dozoru nad trhem musí uznat 
platnost zpráv o zkouškách, které byly 
vypracovány jejich protějšky v jiných 
členských státech nebo pro ně a byly 
zaneseny do ICSMS, a musí je používat.

3. Orgány dozoru nad trhem musí uznat 
platnost zpráv o zkouškách, inspekcích 
nebo kalibracích, které byly vypracovány 
jejich protějšky v jiných členských státech 
nebo pro ně a byly zaneseny do ICSMS, a 
musí je používat.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
třetích zemí nebo mezinárodními 
organizacemi, s nimiž Komise a členské 
státy nebo skupina členských států 
uzavřely dvoustranné nebo vícestranné 
dohody o důvěrnosti založené na 
vzájemnosti.

Komise a členské státy si mohou 
vyměňovat důvěrné informace, včetně 
informací vyměňovaných prostřednictvím 
systému RAPEX, s regulačními orgány 
kandidátských nebo třetích zemí nebo 
mezinárodními organizacemi, s nimiž 
Komise a členské státy nebo skupina 
členských států uzavřely dvoustranné nebo 
vícestranné dohody o důvěrnosti založené 
na vzájemnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Sjednocení s čl. 19 odst. 4.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Musí existovat účinná spolupráce a 
výměna informací mezi orgány dozoru nad 
trhem v členských státech, mezi 
jednotlivými orgány v rámci každého 
členského státu a mezi orgány dozoru nad 
trhem a Komisí a příslušnými agenturami 
Unie, pokud jde o programy dozoru nad 
trhem a veškeré otázky týkající se výrobků, 
které představují riziko.

1. Musí existovat účinná spolupráce a 
výměna informací mezi orgány dozoru nad 
trhem v členských státech, mezi 
jednotlivými orgány v rámci každého 
členského státu a mezi členskými státy a 
mezi orgány dozoru nad trhem a Komisí a 
příslušnými agenturami Unie, pokud jde o 
programy dozoru nad trhem a veškeré 
otázky týkající se výrobků, které 
představují riziko.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zaručena spolupráce a výměna informací mezi jednotlivými příslušnými orgány 
nejen v rámci jednoho členského státu, ale také mezi všemi členskými státy, jelikož by to 
přispělo k lepší spolupráci a koordinaci mezi příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. EMSF může přizvat odborníky a jiné 
třetí strany k účasti na svých zasedáních 
nebo je vyzvat k poskytnutí písemných 
příspěvků.

5. EMSF může přizvat odborníky a jiné 
třetí strany k účasti na svých zasedáních 
nebo je vyzvat k poskytování pravidelných
písemných příspěvků.

Or. en

Odůvodnění

Větší spolupráce se zúčastněnými stranami pomůže překonat nedostatky odborných znalostí, 
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se kterými se potýkají orgány pro dozor nad trhem, a to zejména v případě složitých 
technologií.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. EMSF může stanovit stálé nebo dočasné 
podskupiny, které budou zahrnovat 
skupiny správní spolupráce v oblasti 
dozoru nad trhem zřízené pro účely 
provádění harmonizačních právních 
předpisů Unie. Organizace zastupující 
zájmy odvětví, malé a střední podniky, 
spotřebitelé, laboratoře a subjekty 
posuzování shody na úrovni Unie mohou 
být přizvány k účasti v těchto 
podskupinách jako pozorovatelé.

6. EMSF může stanovit stálé nebo dočasné 
podskupiny, které budou zahrnovat 
skupiny správní spolupráce v oblasti 
dozoru nad trhem zřízené pro účely 
provádění harmonizačních právních 
předpisů Unie. Organizace zastupující 
zájmy odvětví, malé a střední podniky, 
spotřebitelé, laboratoře a subjekty 
posuzování shody na úrovni Unie jsou 
pravidelně zvány k účasti v těchto 
podskupinách jako pozorovatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 27 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) organizovat zvláštní a pravidelné 
činnosti v oblasti dozoru nad trhem 
týkající se výrobků, které jsou šířeny na 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) být akreditována v souladu 
s ustanoveními nařízení (ES) č. 765/2008.

Or. en

Odůvodnění

Navržené referenční laboratoře EU by měly být akreditovány v souladu s nařízením (ES) č. 
765/2008, aby se zajistilo, že budou na stejné úrovni jako ostatní akreditované subjekty 
posuzování shody.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 28 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k řešení sporů mezi orgány 
členských států, hospodářskými subjekty a 
subjekty posuzování shody;

b) řešit spory vzniklé v důsledku odlišného 
posouzení rizika mezi orgány dozoru nad 
trhem jednotlivých členských států, 
hospodářskými subjekty a subjekty 
posuzování shody;

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení ustanovení 
tohoto nařízení, která ukládají 
hospodářským subjektům povinnosti, a za 
porušení ustanovení jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie 
týkajících se výrobků, na něž se vztahuje 
toto nařízení, která ukládají hospodářským 
subjektům povinnosti, pokud uvedené 
právní předpisy nestanoví sankce, a 

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání
odpovídajících sankcí za porušení 
ustanovení tohoto nařízení, která ukládají 
hospodářským subjektům povinnosti, a za 
porušení ustanovení jakýchkoli 
harmonizačních právních předpisů Unie 
týkajících se výrobků, na něž se vztahuje 
toto nařízení, která ukládají hospodářským 
subjektům povinnosti, pokud uvedené 
právní předpisy nestanoví sankce, a 
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přijmou veškerá opatření nutná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy o těchto 
ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději 
do [vložte datum – 3 měsíce před datem 
použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně 
ji uvědomí o veškerých pozdějších 
změnách, které se jich týkají.

přijmou veškerá opatření nutná pro 
zajištění jejich provádění. Členské státy o 
těchto ustanoveních uvědomí Komisi 
nejpozději do ... * a neprodleně ji uvědomí 
o veškerých pozdějších změnách, které se 
jich týkají.

____________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: tři 
měsíce přede dnem použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené sankce jsou účinné, přiměřené 
a odrazující a patří mezi ně mimo jiné 
správní sankce uložené příslušnému 
hospodářskému subjektu ve výši alespoň
10 % jeho celkového ročního obratu 
v předchozím hospodářském roce;

Or. en

Odůvodnění

V celé EU by měly být zavedeny odrazující sankce, včetně vysokých pokut, pro hospodářské 
subjekty, které úmyslně uvedou na jednotný trh nebezpečné nebo nevyhovující výrobky.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Sankce uvedené v prvním pododstavci Sankce uvedené v druhém pododstavci 
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musí zohledňovat velikost podniků, a 
zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce mohou být zvýšeny, 
pokud se příslušný hospodářský subjekt již 
dříve dopustil podobného porušení, a
mohou zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

musí zohledňovat závažnost a dobu trvání 
porušení předpisů a také velikost podniků, 
a zejména situaci malých a středních 
podniků. Sankce navíc zohlední, zda se 
příslušný hospodářský subjekt již dříve 
dopustil podobného porušení. Mohou 
zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy informují Komisi o sankcích 
uložených podle tohoto nařízení a Komise 
tyto informace bez zbytečných odkladů 
zpřístupní veřejnosti elektronicky nebo 
případně jiným způsobem. V případě, že 
by zveřejnění způsobilo zúčastněným 
stranám nepřiměřenou škodu, zveřejní se 
sankce anonymně.
Komise udržuje, aktualizuje a zveřejňuje 
černou listinu hospodářských subjektů, u 
kterých je opakovaně zjištěno porušení 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění daných sankcí zvýší jejich odrazující účinek. Navíc by měla být vytvořena veřejná 
celounijní černá listina subjektů, které opakovaně porušují toto nařízení.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a jiných veřejných zájmů, 
s přihlédnutím k dopadu nařízení na 
podniky, zejména na malé a střední 
podniky.

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Uvedená zpráva musí obsahovat 
posouzení toho, zda toto nařízení dosáhlo 
svých cílů, zejména pokud jde o zajištění 
účinnějšího a efektivnějšího prosazování 
pravidel v oblasti bezpečnosti výrobků a 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
zlepšení spolupráce mezi orgány dozoru 
nad trhem, posílení kontrol výrobků 
vstupujících do Unie a o lepší ochranu 
zdraví a bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, zájmů 
spotřebitele, životního prostředí, 
energetické účinnosti, veřejné bezpečnosti 
a jiných veřejných zájmů, s přihlédnutím 
k dopadu nařízení na podniky, zejména na 
malé a střední podniky. Tato zpráva navíc 
zváží nová a inovativní tržní řešení, která 
by mohla účinně doplnit činnosti v oblasti 
dozoru nad trhem prováděné orgány 
dozoru nad trhem, a bude se věnovat 
mimo jiné také potenciálu systémů 
povinných auditů třetími stranami.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Volný pohyb zboží je jedním ze čtyř pilířů jednotného trhu EU. Tento pilíř a řádné fungování 
jednotného trhu v zásadě závisí na důvěře spotřebitelů: evropští spotřebitelé musí mít důvěru 
ve skutečnost, že bez ohledu na to, kde byl výrobek vyroben a v kterém členském státě jej 
koupili, je daný výrobek bezpečný a dodržuje příslušné předpisy. Tuto skutečnost by měl 
zaručit účinný a vysoce kvalitní dozor nad trhem. Měl by zajistit, aby výrobky 
nepředstavovaly riziko pro zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů či osob na pracovišti, ale také 
aby výrobky dodržovaly příslušné právní předpisy Unie, jako jsou pravidla pro energetickou 
účinnost, úroveň hluku nebo omezení emisí. 

Je však stále jasnější, že dozor nad trhem v členských státech není schopen dostát výzvě, 
kterou před něj staví stále rostoucí dovoz do EU a zvyšující se počet výrobků na jednotném 
trhu. Podle Komise je pouze zhruba 0,3 % veškerého zboží dovezeného nebo uvedeného na 
trh v EU kontrolováno ze strany daných orgánů. A zároveň se očekává, že orgány dozoru nad 
trhem budou reagovat na nové výzvy, jako je rostoucí objem elektronického obchodu. 

Situaci ještě ztěžuje složitá právní struktura, na niž upozornil také Evropský parlament ve 
svém usnesení ze dne 8. března 2011 o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a 
dohledu nad trhem1: V usnesení uvádí, že „stávající legislativní rámec pro dohled nad trhem 
není dostatečně provázaný, a proto by měl být přezkoumán a dále koordinován.“ V současné 
době neexistuje dostatečná konzistentnost v požadavcích na bezpečnost výrobků v EU u 
harmonizovaných výrobků na jedné straně a neharmonizovaných výrobků na straně druhé a 
také mezi spotřebními výrobky a výrobky pro profesionální použití. Dalším problémem je 
nedostatek konkrétních měřítek pro neharmonizované spotřební výrobky a složitost s ohledem 
na různé úrovně předpisů pro bezpečnost výrobků v EU.

Vzhledem k tomu navrhl Evropský parlament ve svém výše uvedeném usnesení, aby Komise 
vytvořila společný evropský rámec pro dozor nad trhem, který by se týkal všech výrobků na 
vnitřním trhu, včetně těch, které byly do EU dovezeny. Současný návrh je výsledkem tohoto 
požadavku. Návrh je součástí širšího balíčku opatření v oblasti bezpečnosti výrobků, který 
kromě dozoru nad trhem zahrnuje i návrh nařízení o obecné bezpečnosti výrobků a sdělení 
stanovující víceletý plán pro dozor nad trhem.

Zpravodajka obecně velmi podporuje návrh Komise a cíle, kterých se snaží dosáhnout. V řadě 
otázek by však zpravodajka ráda daný návrh posílila a také by ráda zdůraznila některé klíčové 
prvky.

Zajištění bezpečnosti, ale také rovných podmínek pro účastníky trhu

Zpravodajka vítá skutečnost, že dozor nad trhem podle tohoto nařízení by měl zaručovat 
zdraví a bezpečnost, ale také obecněji vymáhání právních předpisů Unie, které usilují o 
ochranu dalších veřejných zájmů, jako je životní prostředí či energetická účinnost. Čestní 

                                               
1 2010/2085(INI)
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účastníci trhu věnují značné úsilí a velký objem zdrojů na zajištění toho, aby splňovali různé 
požadavky Unie v oblasti bezpečnosti, životního prostředí atd. Úkolem dozoru nad trhem je 
zajistit, aby účastníci, kteří pravidla nedodržují, nezískali výhodnější pozici na trhu ve 
srovnání s účastníky, kteří pravidla dodržují. Orgány dozoru nad trhem musí zajistit, aby byly 
odhaleny nebezpečné nebo jinak škodlivé výrobky a také nevyhovující výrobky a aby byly 
staženy z trhu nebo na něj vůbec nebyly vpuštěny. Děje se tak v zájmu spotřebitelů, jakož i 
důvěryhodných výrobců, dovozců a distributorů. 

Zpravodajka chce svými jednotlivými pozměňovacími návrhy zajistit, aby dozor nad trhem 
zachytil veškeré různé aspekty popsané v tomto nařízení.

Jelikož jedním z hlavních problémů jsou omezené zdroje, které mohou členské státy vyčlenit 
na dozor nad trhem, zejména s ohledem na rostoucí objem obchodu, navrhuje zpravodajka, 
aby Komise v rámci hledání dlouhodobých řešení zvážila nová, inovativní tržní řešení, jež by 
doplnila opatření v oblasti dozoru nad trhem, která v současné době přijímají pouze dané 
orgány. Zpravodajka upozorňuje na audity systémů hospodářských subjektů pro kontrolu 
kvality nebo audity koncových výrobků prováděné třetími stranami jako na jedno z možných 
řešení. Komise by měla tyto úvahy zahrnout do hodnotící zprávy, kterou musí vypracovat 
v souladu s článkem 33.

Užší, pevnější a lépe fungující spolupráce mezi orgány dozoru v členských státech

V současné době je jedním z problémů nedostatečná koordinace, spolupráce a výměna 
informací mezi orgány dozoru nad trhem v oblasti bezpečnosti výrobků v jednotlivých 
členských státech. Komise se to ve svém návrhu snaží napravit prostřednictvím ustanovení, 
jejichž cílem je zlepšit sdílení informací a rozdělení práce a také vzájemnou pomoc mezi 
orgány v jednotlivých členských státech a také s příslušnými orgány třetích zemí.

Výměna informací spočívá především na dvou pilířích: na již zavedeném systému rychlého 
varování pro výrobky představující riziko (RAPEX) a na informačním a komunikačním 
systému pro dozor nad trhem (ICSMS) pro výměnu informací obecnější povahy. Výměna 
informací prostřednictvím ICSMS umožňuje orgánům dozoru nad trhem využít vzájemné 
zkušenosti a práci, a ušetřit tak vzácné zdroje, jelikož např. nemusí opakovat testy a 
hodnocení, které již byly provedeny v některém jiném členském státě. Zpravodajka se 
domnívá, že tyto návrhy si zaslouží plnou podporu, a navrhuje pouze vyjasnění některých 
formulací v příslušných článcích.

Jedním z hlavních prvků lepší spolupráce a výměny informací je zřízení evropského fóra pro 
dozor nad trhem. Toto fórum by mělo sloužit jako platforma pro spolupráci nejen mezi 
orgány, ale také mezi orgány a hospodářskými subjekty a také dalšími zúčastněnými stranami, 
jako jsou spotřebitelské skupiny. Zpravodajka by ráda zdůraznila význam trvalé, 
strukturované spolupráce pod záštitou toto budoucího fóra a ráda by ještě více posílila jeho 
roli v budoucnosti, a proto navrhuje, aby bylo zváženo, zda by toto fórum nemělo při příští 
revizi daného nařízení získat pravomoc vydávat závazná doporučení, pokud dospěje k závěru, 
že jsou potřebná pro další zlepšení a posílení postupů dozoru nad trhem v členských státech, a 
zejména na vnějších hranicích EU.

Navíc by měla být posílena role jednotlivých zúčastněných stran v tomto fóru a měla by být 
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zajištěna jejich pravidelná účast. Různé zúčastněné strany mohou přispět svým hodnotným 
názorem, neboť mají k dispozici velké množství informací o trhu, a mohou přispět k určení 
konkrétních problémových oblastí a možných řešení.

Odrazující sankce

Ve svém usnesení z roku 2011 také Parlament zdůraznil význam odrazujících sankcí, včetně 
vysokých pokut, pro hospodářské subjekty, které úmyslně uvedou na jednotný trh nebezpečné 
nebo nevyhovující výrobky. 

Hospodářským subjektům musí být zajištěny spravedlivé a rovné podmínky působení. 
Subjekty, které dodržují pravidla, by neměly být znevýhodněny díky neschopnosti systému 
potrestat subjekty, které pravidla úmyslně porušují. Navíc je systém vždy jen tak silný jako 
jeho nejslabší článek a větší harmonizace by v této oblasti byla vhodná. 

Zpravodajka proto navrhuje zavést v celé EU harmonizované správní sankce, aby se zajistil 
skutečně odrazující účinek právních předpisů v celé EU. Aby se tento odrazující účinek 
sankcí ještě zvýšil, měly by být sankce uložené podle tohoto nařízení zveřejněny. 
Zpravodajka navíc navrhuje, aby byla vytvořena veřejná černá listina subjektů, které 
opakovaně porušují toto nařízení.
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PŘÍLOHA – SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Prohlášení

Následující seznam zúčastněných stran byl sestaven na základě schůzek, emailů a písemných 
vyjádření v období od jmenování zpravodajky do uplynutí lhůty pro tento návrh zprávy 
v červnu 2013.

Je třeba předeslat, že tento seznam není vyčerpávající, neboť je složité sestavit seznam všech 
implicitních příspěvků a stanovisek obhajujících danou problematiku, které byly inspirací pro 
tuto zprávu. Je také nutno podotknout, že tento návrh zprávy představuje pouze zahájení 
činnosti v Parlamentu, neboť diskuse a legislativní činnost budou pokračovat až do konečného 
přijetí tohoto právního předpisu. Zúčastněné strany přispívají i v pozdější fázi, a proto nelze 
tento seznam vnímat jako úplný.

Jeho cílem však je otevřeně ukázat, co bylo inspirací pro tento návrh zprávy.

Seznam zúčastněných stran

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment)
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries)
 Confederation of Finnish Industries 
 Cosmetics Europe
 GŘ SANCO
 GŘ ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) 
 Eurocommerce
 European Federation of lighter manufacturers
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Finské ministerstvo pro zaměstnanost a hospodářství
 Nadcházející litevské předsednictví v Radě Evropské unie počínaje podzimem 2013
 Irské předsednictví v Radě Evropské unie na jaře 2013
 LEGO, Nordic toys and TIE (Toy Industries Europe) 
 Orgalime
 VDMA (German Engineering Federation)

Výbor IMCO navíc dne 29. května 2013 uspořádal slyšení o dozoru nad trhem a balíčku 
opatření v oblasti bezpečnosti výrobků. Seznam účastníků a další informace lze nalézt na 
internetových stránkách příslušného výboru.


