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***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 nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a 
o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0078),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0042/2013),

– 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, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (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 a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 
2001 o obecné bezpečnosti výrobků 
stanoví požadavek, že spotřební výrobky 

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 
2001 o obecné bezpečnosti výrobků 
stanoví základní požadavek pro výrobky 

                                               
1 Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku.
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musí být bezpečné a že orgány členských 
států pro dozor nad trhem musí přijímat 
opatření proti nebezpečným výrobkům 
a vyměňovat si za tím účelem informace 
prostřednictvím systému Společenství pro 
rychlou výměnu informací RAPEX. 
Směrnici 2001/95/ES je třeba od základu 
revidovat, aby se zlepšilo její fungování 
a zajistil se soulad s vývojem právních 
předpisů Unie, pokud jde o dozor nad 
trhem, povinnosti hospodářských subjektů 
a normalizaci. V zájmu jasnosti by 
směrnice 2001/95/ES měla být zrušena 
a nahrazena tímto nařízením.

na vnitřním trhu, že spotřební výrobky 
musí být bezpečné a že orgány členských 
států pro dozor nad trhem musí přijímat 
účinná opatření proti nebezpečným 
výrobkům a vyměňovat si za tím účelem 
informace prostřednictvím systému 
Společenství pro rychlou výměnu 
informací RAPEX. Směrnici 2001/95/ES je 
třeba od základu revidovat, aby se zlepšilo 
její fungování a zajistil se soulad 
s vývojem právních předpisů Unie, pokud 
jde o dozor nad trhem, povinnosti 
hospodářských subjektů a normalizaci. V 
zájmu jasnosti by směrnice 2001/95/ES 
měla být zrušena a nahrazena tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nařízení je vhodným právním 
nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná 
pravidla, jež nenechávají prostor pro 
rozdílné provedení jednotlivými členskými 
státy. Nařízení zajistí, že budou právní 
požadavky v celé Unii použitelné 
současně.

(2) Nařízení je vhodným právním 
nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná 
pravidla, jež nenechávají prostor pro 
rozdílné provedení a použití jednotlivými 
členskými státy. Nařízení zajistí, že budou 
právní požadavky v celé Unii použitelné 
současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Toto nařízení musí přispívat k dosažení (3) Pro zajištění vysoké úrovně ochrany 
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cílů uvedených v článku 169 SFEU.
Zvláště by se mělo zaměřit na zajištění 
fungování vnitřního trhu, pokud jde 
o výrobky určené spotřebitelům, a to tím, 
že stanoví jednotná pravidla pro 
požadavek na obecnou bezpečnost, 
hodnotící kritéria a povinnosti 
hospodářských subjektů. Vzhledem 
k tomu, že pravidla dozoru nad trhem, 
včetně pravidel pro systém RAPEX, jsou 
stanovena v nařízení (EU) č. […/…] [o 
dozoru nad trhem s výrobky]14, které se 
vztahuje rovněž na výrobky, jichž se týká 
toto nařízení, není v tomto nařízení 
zapotřebí žádných dalších ustanovení 
o dozoru nad trhem nebo o systému 
RAPEX.

spotřebitele musí k ochraně zdraví 
a bezpečnosti spotřebitelů přispívat Unie. 
V tomto ohledu je toto nařízení nezbytné 
ke splnění základního cíle vnitřního trhu 
pro bezpečné výrobky, přičemž přispívá
k dosažení cílů uvedených v článku 169
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU).

Or. en

(Viz formulaci bodu odůvodnění 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze 
dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Toto nařízení by se mělo zvláště 
zaměřit na zajištění fungování vnitřního 
trhu, pokud jde o výrobky určené 
spotřebitelům, a to tím, že stanoví 
jednotná pravidla pro požadavek na 
obecnou bezpečnost, hodnotící kritéria 
a povinnosti hospodářských subjektů. 
Vzhledem k tomu, že pravidla dozoru nad 
trhem, včetně pravidel pro systém 
RAPEX, jsou stanovena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[…/… o dozoru nad trhem s výrobky]*, 
nejsou v tomto nařízení nutná žádná další 
ustanovení o dozoru nad trhem nebo 
o systému RAPEX.
__________________
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* Úř. věst.: prosím vložte číslo, datum 
a odkaz na nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky (COD 2013/0048)

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Bezpečnost spotřebitelů do značné 
míry závisí na účinném prosazování 
požadavků Unie na bezpečnost výrobků. 
Činnosti na vnitrostátní úrovni spojené 
s dozorem nad trhem by měly být 
průběžně zlepšovány a jejich účinnost by 
se měla zvyšovat, aby odpovídaly neustále 
se měnícím výzvám světového trhu 
a progresivně komplexního 
dodavatelského řetězce. Nespolehlivý 
systém dohledu nad trhem by mohl 
narušovat hospodářskou soutěž, 
ohrožovat bezpečnost spotřebitelů 
a oslabovat důvěru občanů ve vnitřní trh. 
Členské státy by proto měly zavést 
systematické přístupy k zajištění zvyšující 
se účinnosti dozoru nad trhem a dalších 
kontrolních činností a měly by zajistit, aby 
tato opatření byla pro veřejnost 
a zúčastněné strany průhledná.

Or. en

(Viz formulaci bodu odůvodnění 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze 
dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Odůvodnění

Product safety and market surveillance must complement each other in order to strengthen 
the Single Market. Thus, it is necessary to set strict requirements on the market surveillance 
activities and to prioritise this in the future.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na služby. Nicméně za účelem dosažení 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by se mělo vztahovat na výrobky, které 
jsou dodávány nebo poskytovány 
spotřebitelům v rámci poskytování služeb, 
včetně výrobků, se kterými přicházejí 
spotřebitelé do přímého styku během 
poskytování služeb. Avšak například stroj, 
na němž se spotřebitel přepravuje nebo 
s nímž cestuje a který je provozován 
poskytovatelem služby, by měl být z oblasti 
působnosti tohoto nařízení vyloučen, 
neboť jeho bezpečnost musí řešit pravidla 
týkající se bezpečnosti poskytované služby.

(6) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na služby. Nicméně za účelem dosažení 
ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
by se mělo vztahovat na všechny výrobky, 
které jsou používány nebo dodávány či
poskytovány spotřebitelům v rámci 
poskytování služeb, včetně výrobků, se 
kterými přicházejí spotřebitelé do přímého 
styku během poskytování služeb
poskytovatelem služeb.

Or. en

Odůvodnění

In order of clarity, the exemptions have been moved to AM 9.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Výrobky, které jsou navrženy 
výhradně pro profesionální použití, ale 
následně se dostaly na spotřebitelský trh, 
by měly podléhat tomuto nařízení, protože 
mohou, budou-li za rozumně 
předvídatelných podmínek použity, 
představovat rizika pro zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů.

Or. en
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(Viz formulaci bodu odůvodnění 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze 
dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Stroj, na němž se spotřebitel 
přepravuje nebo s nímž cestuje a který je 
provozován poskytovatelem služby, by měl 
být z oblasti působnosti tohoto nařízení 
vyloučen, neboť jeho bezpečnost musí 
řešit pravidla týkající se bezpečnosti 
poskytované služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Přestože se toto nařízení zabývá 
bezpečností výrobků v souvislosti 
s poskytováním služeb, je ještě zapotřebí 
unijní legislativa týkající se obecných 
požadavků na bezpečnost spotřebitelských 
služeb, neboť jejich bezpečností se žádné 
právní předpisy Unie nezabývají. Kvůli 
stávající roztříštěnosti přístupu 
k bezpečnosti spotřebitelských služeb 
mezi členskými státy by Komise měla 
posoudit a prozkoumat schůdnost 
zavedení horizontálního rámce Unie pro 
bezpečnost spotřebitelských služeb.

Or. en
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Odůvodnění

The Commission must present in the nearest future a legislative framework for the safety of 
services since the current situation has caused a legal loophole. A uniform Regulation on the 
issue must complement the inclusion of products exposed to consumers in the context of 
a service into the scope of this Regulation.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Navzdory rozvoji odvětvových 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se týkají bezpečnostních hledisek 
specifických výrobků nebo kategorií 
výrobků, je prakticky nemožné přijmout 
právní předpisy Unie pro všechny 
spotřební výrobky, které existují nebo by 
mohly být vyvinuty. Je proto nutné zavést 
legislativní rámec horizontální povahy, aby 
se vyplnily mezery a zajistila ochrana 
spotřebitele, která není zajištěna jinak,
zejména s ohledem na dosažení vysoké 
úrovně ochrany bezpečnosti a zdraví 
spotřebitelů, jak vyžaduje články 114 a 169
SFEU.

(7) Navzdory rozvoji odvětvových 
harmonizačních právních předpisů Unie, 
které se týkají bezpečnostních hledisek 
specifických výrobků nebo kategorií 
výrobků, je prakticky nemožné přijmout 
právní předpisy Unie pro všechny 
spotřební výrobky, které existují nebo by 
mohly být vyvinuty. Je proto nutné zavést
pro takové výrobky široce pojatý
legislativní rámec horizontální povahy,
který se jimi bude zabývat a který zároveň 
vyplní mezery a doplní ustanovení 
existujících nebo připravovaných 
zvláštních právních předpisů, zejména 
s ohledem na dosažení vysoké úrovně 
ochrany bezpečnosti a zdraví spotřebitelů, 
jak vyžadují články 114, 169 a 191 SFEU.

Or. en

(Viz formulaci bodu odůvodnění 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze 
dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Odůvodnění

This Regulation shall continue to act as a 'safety net' for product safety as currently 
underlined in the General Product Safety Directive where it applies to cases where there is 
a lack of more specific safety provisions in Union legislation and through this ensuring safety 
of all products placed on the market.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud jde o výrobky, na něž se 
vztahuje toto nařízení, měly by oblasti 
působnosti různých částí být jasně 
vymezeny vůči odvětvovým 
harmonizačním právním předpisům Unie. 
Zatímco požadavek na obecnou bezpečnost 
výrobků a související ustanovení by měly 
být použitelné na veškeré spotřební 
výrobky, povinnosti hospodářských 
subjektů by se neměly uplatňovat 
v případech, kdy harmonizační právní 
předpisy Unie, jako jsou např. právní 
předpisy Unie týkající se kosmetiky, 
hraček, elektrických spotřebičů nebo 
stavebních výrobků, obsahují rovnocenné 
povinnosti.

(8) Pokud jde o výrobky, na něž se 
vztahuje toto nařízení, měly by oblasti 
působnosti různých částí být jasně 
vymezeny vůči odvětvovým 
harmonizačním právním předpisům Unie. 
Zatímco požadavek na obecnou bezpečnost 
výrobků a související ustanovení kapitoly 
I tohoto nařízení by měly být použitelné 
na veškeré spotřební výrobky, povinnosti 
hospodářských subjektů by se neměly 
uplatňovat v případech, kdy harmonizační 
právní předpisy Unie, jako jsou např. 
právní předpisy Unie týkající se kosmetiky, 
hraček, elektrických spotřebičů nebo 
stavebních výrobků, obsahují rovnocenné 
povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Editorial clarification.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
neměla být omezena na určitý způsob 
prodeje spotřebitelských výrobků, a měla 
by tudíž zahrnovat i prodej na dálku.

(10) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
neměla být omezena na určitý způsob 
prodeje spotřebitelských výrobků, a měla 
by tudíž zahrnovat i prodej na dálku, jako 
je např. prodej elektroniky online.

Or. en

(Viz formulaci bodu odůvodnění 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze 
dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)
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Odůvodnění

Clarification in order to underline the inclusion of online selling in the scope of this 
Regulation.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k počtu výrobků ze třetích 
zemí, které spotřebitelé nakupují online 
a které nemusí být v souladu s evropskými 
normami, čímž ohrožují bezpečnost 
a zdraví spotřebitelů, by se Komise měla 
zaměřit na posílení důvěry spotřebitelů 
v elektronický obchod prostřednictvím 
vzdělávání a osvětových kampaní.  Komise 
by taktéž měla prozkoumat možnost 
zavedení známky důvěry pro elektronický 
obchod („e-Trustmark“), kterou výrobce 
na svých internetových stránkách 
oznamuje, že si je vědom ustanovení 
a požadavků tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
použité výrobky, které v rámci obchodní 
činnosti znovu vstupují do dodavatelského 
řetězce, s výjimkou těch, u nichž nemůže 
spotřebitel rozumně očekávat, že splňují 
vyspělé bezpečnostní normy, například 
starožitnosti.

(11) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
použité výrobky, které v rámci obchodní 
činnosti znovu vstupují do dodavatelského 
řetězce, a to za předpokladu že na trh 
vstoupily jako takové, a na použité 
výrobky, které původně vstoupily na trh po 
vstupu tohoto nařízení v platnost, a 
s výjimkou těch, u nichž nemůže 
spotřebitel rozumně očekávat, že splňují 
vyspělé bezpečnostní normy, například 
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starožitnosti.

Or. en

Odůvodnění

There must be no legal uncertainty in regards to the retroactivity of the legislation regarding 
second-hand products.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se mělo rovněž 
vztahovat na výrobky, které, ačkoliv nejsou 
potravinami, se potravinám podobají 
a které by mohly být zaměněny za 
potraviny, takže spotřebitelé, zejména děti, 
je mohou vložit do úst, vsát je nebo je 
polknout, což by mohlo způsobit například 
udušení, otravu, perforaci nebo 
zablokování trávicího ústrojí. Na tyto 
výrobky, které se podobají potravinám, se 
dosud vztahovala směrnice Rady 
87/357/EHS ze dne 25. června 1987 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se výrobků, jejichž 
skutečná povaha není rozpoznatelná a které 
proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost 
spotřebitelů, jež by měla být zrušena.

(12) Toto nařízení by se mělo rovněž 
vztahovat na výrobky – a tím pádem 
zakázat jejich uvádění na trh, dovoz, 
výrobu či vývoz –, které, ačkoliv nejsou 
potravinami, se potravinám podobají 
a které by mohly být zaměněny za 
potraviny, takže spotřebitelé, zejména děti, 
je mohou vložit do úst, vsát je nebo je 
polknout, což by mohlo způsobit například 
udušení, otravu, perforaci nebo 
zablokování trávicího ústrojí. Na tyto 
výrobky, které se podobají potravinám, se 
dosud vztahovala směrnice Rady 
87/357/EHS ze dne 25. června 1987 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se výrobků, jejichž 
skutečná povaha není rozpoznatelná a které 
proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost 
spotřebitelů, jež by měla být zrušena.

Or. en

Odůvodnění

Since this Regulation repeals Directive 87/357/EEC on food-imitation products and transpose 
this into the aspects when assessing products (Article 6 (e) of this Regulation), it is unclear 
whether or not marketing, import and manufacture or export of food-imitation products will 
continue to be prohibited. By this amendment, the prohibition as stated in Directive 
87/357/EEC will continue in this Regulation.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Zásada předběžné opatrnosti, kterou 
stanoví čl. 191 odst. 2 SFEU a kterou 
zhruba popisuje mimo jiné sdělení Komise 
ze dne 2. února 2000 je základní zásadou 
pro bezpečnost výrobků a bezpečnost 
spotřebitelů a měla by být zohledněna při 
posuzování bezpečnosti výrobku.

Or. en

(Viz sdělení Komise ze dne 2. února 2000 o zásadě předběžné opatrnosti (COM(2000)0001).)

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Zásada předběžné opatrnosti hraje 
zásadní úlohu v oblasti ochrany 
spotřebitelů v rámci judikatury Unie. 
Konkrétně by tato zásada měla být 
vykládána s ohledem na rozsudek 
Tribunálu ze dne 26. listopadu 2002 ve 
spojených věcech T-74/00 a dalších, 
Artegodan GmbH a další proti Komisi 
Evropských společenství1, kdy bylo 
stanoveno, že přestože je zásada 
předběžné opatrnosti ve SFEU zmíněna 
pouze v souvislosti s politikou v oblasti 
životního prostředí, rozsah její působnosti 
je větší a má být uplatněn k zajištění 
vysoké úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti 
spotřebitelů a ochrany životního prostředí.
_____________
1 Sb. rozh. 2002 s. II-04945

Or. en
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(Viz rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 26. listopadu 2002 ve spojených věcech T-74/00, 
T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 a T-141/00.)

Odůvodnění

In the judgment of the joined cases T-74/00 and others it is emphasised, especially in 
paragraph 181-186, that the precautionary is a horizontal principle applying to more than 
just environmental policies.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Toto nařízení by mělo zohlednit tzv. 
„výrobky lákavé pro děti“, jejichž vzhled 
jakýmkoli způsobem připomíná jiný 
předmět, který je obecně považován za 
lákavý pro děti nebo určený k tomu, aby 
ho používaly děti. Konkrétně by pojem 
výrobků lákavých pro děti měl být 
zohledněn při posuzování bezpečnosti 
výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13d) Při posuzování bezpečnosti výrobku 
by mělo být obzvláště bráno v potaz, zda 
výrobek způsobil zranění, na která byla 
upozorněna celoevropská databáze 
zranění, kterou zavádí nařízení (EU) 
Evropského parlamentu a Rady č. [.../... 
o dozoru nad trhem s výrobky]*.
_______________
* Úř. věst.: prosím vložte číslo, datum 
a odkaz na nařízení o dozoru nad trhem 
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s výrobky (COD 2013/0048).

Or. en

Odůvodnění

The creation of a Pan-European Injury Database must be included in the forthcoming 
Regulation on market surveillance of products (COM(2013)75).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se předešlo překrývání 
bezpečnostních požadavků a rozporům 
s jinými právními předpisy Unie, měl by se 
výrobek, který je v souladu s odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie 
zaměřenými na ochranu zdraví 
a bezpečnost osob, považovat za bezpečný 
podle tohoto nařízení.

(14) Aby se předešlo překrývání 
bezpečnostních požadavků a rozporům 
s jinými právními předpisy Unie, měl by se 
výrobek, který je v souladu s odvětvovými 
harmonizačními právními předpisy Unie 
zaměřenými na ochranu zdraví 
a bezpečnost osob, považovat za bezpečný 
podle tohoto nařízení, pokud byla patřičně 
zohledněna zásada předběžné opatrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Zkušenost ukázala, že se na základě 
označení CE spotřebitelé mylně 
domnívají, že výrobek byl schválen orgány 
jako bezpečný pro spotřebitele. Označení 
CE+, které ukazuje, že výrobek byl 
testován nezávislým třetím subjektem, jenž 
je způsobilý posuzovat bezpečnost 
konkrétního výrobku, a že tento subjekt 
shledal, že výrobek je v souladu 
s bezpečnostními požadavky stanovenými 
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tímto nařízením, vyjasňuje skutečnost, že 
původním označením CE, značí soulad 
výrobce. Označení CE+ by mělo 
spotřebitelům jasně ukazovat, že výrobek 
je považován za bezpečný příslušným 
orgánem, a mělo by být bráno jako 
doplnění stávajícího označení CE.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Hospodářské subjekty by měly být 
podle role, kterou hrají v dodavatelském 
řetězci, odpovědné za soulad výrobků 
s právními předpisy, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů.

(15) Hospodářské subjekty by měly být 
podle role, kterou hrají v dodavatelském 
řetězci, odpovědné za soulad výrobků 
s právními předpisy, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů. V tomto ohledu by měla být 
důkladně sblížena ustanovení týkající se 
povinností hospodářských subjektů 
v rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 
2008 o společném rámci pro uvádění 
výrobků na trh1, neboť toto sblížení zajistí 
rovné podmínky mezi povinnostmi 
hospodářských subjektů upravovaných 
harmonizovanými právními předpisy 
a upravovaných neharmonizovanými 
právními předpisy v tomto nařízení.
_____________
1 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.

Or. en

Odůvodnění

By having a strict alignment of the provisions on obligations of economic operators, there 
should only be editorial changes in the provisions of this Regulation regarding this issue in 
order to have the provisions of the Decision transposed as clearly as possible.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Výrobci by měli zajistit, aby výrobky, 
které uvádějí na trh, byly navrženy 
a vyrobeny v souladu s bezpečnostními 
požadavky stanovenými tímto nařízením. 
Za účelem ujasnit povinnosti výrobců 
a minimalizovat související 
administrativní zátěž by Komise měla 
zavést obecnou unijní metodiku 
posuzování rizik výrobků a vytvořit 
uživatelsky vstřícné elektronické nástroje 
pro analýzu rizik. Tato metodika by měla 
být založena na osvědčených postupech, 
měly by k ní přispět zúčastněné strany 
a měla by zavést účinný nástroj pro
hodnocení rizik, který mohou výrobci 
použít při navrhování výrobků.

Or. en

Odůvodnění

The Commission's Multi Annual Plan published with the proposal for a regulation on 
consumer product safety foresees a common approach to risk assessment. To get the full 
benefit of the methodology, manufacturers should be obliged to integrate the methodology in 
the design work of the products. The Commission should make an electronic assessment tool 
available for economic operators and market surveillance authorities.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Distributor by měl zajistit, aby 
výrobce a dovozce dostáli svým závazkům, 
to znamená ověřit označení na výrobku 
nebo jeho obalu, které uvádí jméno, 
jméno značky nebo adresu, na které 
mohou být výrobce a dovozce 
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kontaktováni, a připojení čísla výrobní 
šarže, sériového číslo či jiného prvku na 
výrobku, kterým je výrobek označen. 
Distributor by neměl kontrolovat každý 
výrobek zvlášť kromě případů, kdy se 
domnívá, že výrobce nebo dovozce 
nesplnili dané požadavky.

Or. en

(Viz formulaci dokumentu Komise „Toy Safety Directive 2009/48/EC - an explanatory 
guidance document“ ze dne 11. září 2011, s. 146.)

Odůvodnění

It must be underlined that the distributors shall not check each product individually. Through 
this recital, the provisions regarding obligations of distributors is explained without changing 
the wording of the article in question.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Globalizace, častější využívání
externích služeb a nárůst mezinárodního 
obchodu znamenají, že se na světových 
trzích obchoduje s více výrobky a v tomto 
ohledu je pro řešení problémů 
způsobovaných komplexními 
dodavatelskými řetězci a větším objemem 
obchodu klíčová úzká spolupráce mezi 
světovými regulačními orgány a dalšími 
zúčastněnými stranami v oblasti 
bezpečnosti spotřebních výrobků. 
Konkrétně by Komise měla být vybízena 
ke zvyšování povědomí o bezpečnosti 
konstrukce výrobků prostřednictvím 
dvoustranné spolupráce s orgány třetích 
zemí zodpovědnými za dozor nad trhem.

Or. en

(Viz formulace bodu 10 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o přezkumu 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem (2010/2085(INI).)
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Stávající systémy dohledatelnosti 
a postupy určování by měly být účinně 
vymáhány a zlepšovány. V tomto ohledu je 
nezbytné posouzení a hodnocení využívání 
zavedených technologií.

Or. en

(Viz formulace bodu 23 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o přezkumu 
směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem (2010/2085(INI).)

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20c) Za účelem budoucího zlepšení 
dohledatelnosti by Komise měla posoudit, 
jak je možné uplatnit zvláštní technologie 
sledování a vyhledávání a technologie 
ověřování pravosti výrobků. V rámci 
tohoto posouzení by posuzované 
technologie měly zajistit mimo jiné 
bezpečnost spotřebitelských výrobků, 
zlepšit mechanismy dohledávání 
a vyhnout se zbytečně administrativní 
zátěži pro hospodářské subjekty, aby se 
její náklady nepřenášely na spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20d) Při určování toho, u kterých 
konkrétních výrobků by hospodářské 
subjekty, které tyto výrobky uvádějí na trh 
nebo které je trhu zpřístupňují, měly 
zavést systémy dohledatelnosti nebo by se 
těchto systémů měly držet, by Komise měla 
v první řadě zohlednit povahu zranění, na 
která byla upozorněna celoevropská 
databáze zranění, a počet upozornění 
v systému RAPEX a také závažnost 
oznámených rizik. Komise by navíc měla
zapojit příslušné zúčastněné strany, 
zejména Evropské fórum pro dozor nad 
trhem, které zavádí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. [../.. o dozoru 
nad trhem s výrobky]*.
____________
* Úř. věst.: prosím vložte číslo, datum 
a odkaz na nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky (COD 2013/0048).

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20e) Na základě vytvoření národních 
kontaktních míst podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým 
se stanoví postupy týkající se uplatňování 
některých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků uvedených v souladu 
s právními předpisy na trh v jiném 
členském státě, by kontaktní místa pro 
bezpečnost výrobků měla fungovat jako 
informační centra členských států pro 
hospodářské subjekty, kterým by měla 
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poskytovat rady a školení týkající se 
požadavků na bezpečnost výrobků 
a právních předpisů v této oblasti.
__________________
1 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které se 
týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu napomůže při 
identifikaci skutečného místa výroby ve 
všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná adresa 
odlišná od skutečného místa výroby. Tyto 
informace usnadní orgánům dozoru nad 
trhem činnost při zpětném dohledávání 
cesty výrobku až k místu skutečné výroby 
a je možné díky nim kontaktovat orgány 
země původu v rámci dvoustranné nebo 
vícestranné spolupráce na bezpečnosti 
spotřebních výrobků s cílem učinit vhodné 
následné kroky.

(21) Uvedení původu je důležitým 
doplněním základních požadavků na 
dohledatelnost stanovených tímto 
nařízením, které se týkají názvu a adresy 
výrobce. Zejména uvedení země původu
navíc napomůže při identifikaci 
skutečného místa výroby ve všech 
případech, kdy nelze výrobce kontaktovat,
kdy je jeho udaná adresa odlišná od 
skutečného místa výroby, kdy jméno či 
adresa výrobce úplně chybí nebo protože 
tato adresa byla na obalu, který se nedá 
najít. Tyto informace usnadní orgánům 
dozoru nad trhem činnost při zpětném 
dohledávání cesty výrobku až k místu 
skutečné výroby a je možné díky nim 
kontaktovat orgány země původu v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce 
na bezpečnosti spotřebních výrobků 
s cílem učinit vhodné následné kroky.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Označení původu výrobku by 
spotřebitelům usnadnilo přístup 
k informacím o výrobním řetězci, přičemž 
by zvýšilo úroveň jejich informovanosti. 
Konkrétně existuje nebezpečí, že uvedení 
jména výrobce na základě povinnosti, 
kterou mají hospodářské subjekty, bude 
spotřebitele mylně informovat, neboť 
uvedení výrobce spotřebiteli nutně 
neumožňuje zjistit místo výroby. Uvedení 
původu bude tudíž jediným prostředkem, 
na základě kterého budou spotřebitelé 
schopni zjistit zemi výroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V několika jurisdikcích obchodních 
partnerů Unie je uvádění původu povinné, 
pokud jde o označování výrobků a celní 
prohlášení. Zavedení uvádění původu 
podle tohoto nařízení sblíží Unii 
s mezinárodním obchodním režimem. 
Jelikož se požadavek na uvádění původu 
týká všech výrobků na území Unie mimo 
jídla, ať jsou tyto výrobky dováženy, či 
nikoli, bude tento požadavek odpovídat 
povinnostem Unie v rámci mezinárodního 
obchodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Sankce založené na porušení tohoto 
nařízení by měly být vyhrazeny na 
financování příslušného orgánu 
členského státu pro dozor nad trhem, 
který stanoví trest pro hospodářský 
subjekt.

Or. en

Odůvodnění

The provisions of sanctions must furthermore be streamlined with the adopted provisions in 
the forthcoming Regulation on Market Surveillance (COM(2013)75).

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Vzhledem k roztříštěnosti 
a rozdílným úrovním sankcí mezi 
členskými státy je nezbytné prozkoumat, 
zda je schůdné koordinovaným způsobem 
zavést sankce, včetně vysokých peněžitých 
pokut, pro hospodářské subjekty, které na 
jednotný trh záměrně uvádějí nebezpečné 
výrobky či výrobky, jež nevyhovují 
stanoveným normám. Zákaz určitých 
výrobků by tedy měl být co nejčastěji 
zveřejňován, aby bylo více patrné, že jsou 
prováděny kontroly na hranicích a dohled 
nad trhem, a s cílem odstrašit účastníky 
trhu, kteří se dopouštějí nezákonného 
jednání.

Or. en

(Viz formulace bodu 4 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 o přezkumu 
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směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem (2010/2085(INI).)

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
bezpečnost spotřebních výrobků 
uváděných nebo dodávaných na trh Unie.

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
bezpečnost spotřebních výrobků 
uváděných nebo dodávaných na trh Unie. 
Hlavním cílem tohoto nařízení je zajistit, 
aby výrobky uváděné na trh nebo 
zpřístupněné trhu byly bezpečné.

Or. en

(Viz také směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001
o obecné bezpečnosti výrobků.)

Odůvodnění

The objective of this Regulation must always be to have a safe Single Market.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) prostředky, v nichž se spotřebitelé 
přepravují nebo v nichž cestují a které jsou 
provozovány poskytovatelem služby 
v souvislosti se službou poskytovanou 
spotřebitelům;

h) prostředky, v nichž spotřebitelé cestují 
a které jsou provozovány poskytovatelem 
služby v souvislosti se službou 
poskytovanou spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kapitoly II až IV tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků, jejichž cílem je 
chránit lidské zdraví a bezpečnost,
stanovených v harmonizačních právních 
předpisech Unie nebo v souladu s nimi.

4. Kapitoly II a III tohoto nařízení se 
nevztahují na výrobky, které jsou 
předmětem požadavků stanovených 
v harmonizačních právních předpisech 
Unie nebo v souladu s nimi. Jestliže jsou 
výrobky předmětem zvláštních požadavků 
na bezpečnost ukládaných právními 
předpisy Unie, vztahují se kapitoly II a III 
tohoto nařízení pouze na hlediska a rizika 
nebo kategorie rizik, kterých se tyto 
požadavky netýkají.

Or. en

Odůvodnění

This Regulation shall continue to act as a 'safety net' for product safety as currently 
underlined in the General Product Safety Directive where it applies to cases where there is 
a lack of more specific safety provisions in Union legislation and through this ensuring safety 
of all products placed on the market.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, 
a případně na uvedení do provozu, instalaci 
a údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku 
a považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví 
a bezpečnosti osob;

1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, 
a případně na uvedení do provozu, instalaci 
a údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku 
a považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví 
a bezpečnosti osob a v souladu se zásadou 
předběžné opatrnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „nebezpečným výrobkem“ se rozumí 
každý výrobek, který nevyhovuje definici 
„bezpečného výrobku“ uvedené v bodě 1;

Or. en

(Viz formulaci čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 
3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) „vážným rizikem“ se rozumí riziko, 
které vyžaduje rychlý zásah a následnou 
kontrolu, a to i v případech, kdy účinky 
nemusí být okamžité.

17) „vážným rizikem“ se rozumí riziko
nebo vystavení riziku, mimořádná situace 
či nebezpečí, které vyžaduje rychlý zásah
ze strany orgánů veřejné moci, a to i 
v případech, kdy účinky nemusí být 
okamžité;

Or. en

(Viz formulaci čl. 2 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 
3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) „službou“ se rozumí jakákoli 
samostatná výdělečná činnost, 
poskytovaná zpravidla za úplatu, ve 
smyslu článku 57 SFEU;
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Or. en

(Viz formulace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27. 12. 2006, s. 36).)

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Zákaz uvádění na trh, dovoz, výrobu či 

vývoz výrobků, které napodobují potraviny
Členské státy podniknou veškerá opatření 
nezbytná pro zákaz uvádění na trh, dovoz, 
výrobu či vývoz výrobků, které ačkoli 
nejsou potravinami, jako potraviny 
vypadají a u nichž je pravděpodobné, že 
budou za potraviny mylně považovány na 
základě jejich tvaru, vůně, barvy, vzhledu, 
obalu, označení, objemu, velikosti nebo 
jiné charakteristiky.

Or. en

(Viz formulaci směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná 

a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.)

Odůvodnění

Since this Regulation repeals Directive 87/357/EEC on food-imitation products and transpose 
this into the aspects when assessing products (Article 6 (e) of this Regulation), it is unclear 
whether or not marketing, import and manufacture or export of food-imitation products will 
continue to be prohibited. By this amendment, the prohibition as stated in Directive 
87/357/EEC will continue in this Regulation.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předpoklad bezpečnosti nebrání orgánům 
pro dozor nad trhem v tom, aby přijaly 
opatření podle ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[../.. o dozoru nad trhem s výrobky]*, 
pokud existují nové důkazy o tom, že 
i přes tuto shodu nebo tento soulad 
výrobek představuje riziko.
___________
* Úř. věst.: prosím vložte číslo, datum 
a odkaz na nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky (COD 2013/0048).

Or. en

(Viz formulaci bodu 13 podbodu 3 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru 
nad trhem s výrobky (COM(2013)75).)

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlediska pro posuzování bezpečnosti
výrobků

Hlediska pro posuzování souladu 
s požadavkem na obecnou bezpečnost
výrobků

Or. en

Odůvodnění

The assessment of products in this Regulation is an assessment of the compliance of the 
requirements of the product, not an assessment of safety as a broad definition.

Pozměňovací návrh 45

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

1. V případě, že neexistují harmonizační 
právní předpisy Unie, evropské normy ani 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovené v právních předpisech členského 
státu, v němž je výrobek dodáván na trh, 
jak jsou uvedeny v čl. 5 písm. a), b) a c), 
vezmou se při posuzování toho, zda je 
výrobek bezpečný, v úvahu zejména tato
hlediska:

1. V případě, že neexistují harmonizační 
právní předpisy Unie, evropské normy ani 
požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovené v právních předpisech členského 
státu, v němž je výrobek dodáván na trh, 
jak jsou uvedeny v čl. 5 písm. a), b) a c), 
vezmou hospodářské subjekty a orgány 
členských států pro dozor nad trhem při 
posuzování toho, zda je výrobek bezpečný, 
v úvahu zejména zásadu předběžné 
opatrnosti stanovenou v čl. 191 odst. 2 
SFEU a tato hlediska:

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů;

d) kategorie spotřebitelů, kteří jsou 
vystaveni riziku při používání výrobku, 
zejména zranitelných spotřebitelů, jako 
jsou děti, senioři a osoby se zdravotním 
postižením, přičemž se zohlední 
zranitelnost podle konkrétních kategorií 
výrobků;

Or. en

Odůvodnění

The broader definition of vulnerable consumers is taken from recital 13 of this Regulation.

Pozměňovací návrh 47

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

e) vzhled výrobku, a zejména pokud se
výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 
zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.

e) vzhled a charakteristika výrobku, jeho 
obal a způsob, jakým je prezentován 
spotřebitelům nebo jiným kupujícím; to 
zahrnuje potenciálně zavádějící vzhled, 
zejména pokud výrobek, ačkoliv není
určen dětem, jakýmkoli způsobem 
připomíná jiný předmět, který je na 
základě svého vzhledu a charakteristiky 
obecně považován za lákavý pro děti nebo 
určený k tomu, aby ho používaly děti.

Or. en

(Viz formulace rozhodnutí Komise 2008/357/ES, Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 11.)

Odůvodnění

There is a need for having child appealing products included in a comprehensive Union 
legislative framework. The purpose is to always take these specifications and characteristics 
into the assessment of the safety of products.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti, pokud jde 
o povahu, složení a určené použití.

Or. en

Odůvodnění

Change in order of other aspects to be taken into account when assessing the compliance of 
the safety requirements.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zásada předběžné opatrnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda výrobek, kategorie či skupiny 
výrobků způsobily zranění, na která byla 
upozorněna celoevropská databáze 
zranění, kterou zavádí nařízení (EU) 
Evropského parlamentu a Rady č. [.../... 
o dozoru nad trhem s výrobky]*.
_____________
* Úř. věst.: prosím vložte číslo, datum 
a odkaz na nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky (COD 2013/0048).

Or. en

Odůvodnění

The creation of a Pan-European Injury Database must be included in the forthcoming 
Regulation on market surveillance of products (COM(2013)75).

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) rozumná očekávání spotřebitelů 
týkající se bezpečnosti.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Change in order of other aspects to be taken into account when assessing the compliance of 
the safety requirements.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Označení CE+

1. Označení CE+ připojuje pouze výrobce 
nebo jeho zplnomocněný zástupce.
2. Označení CE+ je připojováno pouze ke 
spotřebitelským výrobkům, kterých se týká 
toto nařízení, a není připojováno 
k žádným jiným výrobkům.
3. Připojením označení CE+ výrobce 
udává, že výrobek byl testován 
akreditovaným subjektem, jenž je 
způsobilý posuzovat bezpečnost 
konkrétního výrobku, a že tento subjekt 
shledal, že výrobek je v souladu 
s bezpečnostními požadavky tohoto 
nařízení.
4. Onačení CE+ je jediným označení, 
které potvrzuje, že výrobek byl testován 
a shledán bezpečným.
5. Je zakázáno připojovat na výrobek 
označení, značky nebo nápisy, které by 
mohly uvádět třetí stranu v omyl, pokud 
jde o význam nebo tvar označení CE+. 
Jakékoliv jiné označení může být 
k výrobku připojeno za předpokladu, že 
tím nebude snížena viditelnost, čitelnost 
a význam označení CE+.
6. Členské státy zajistí řádné provádění 
režimu pro označení CE+ a přijmou 
vhodná opatření v případě nesprávného 
použití označení. Členské státy stanoví 
rovněž sankce za porušení, jež mohou 
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zahrnovat trestní sankce za závažná 
porušení. Tyto sankce musí být přiměřené 
závažnosti porušení a musí účinně 
odrazovat od nesprávného použití.

Or. en

Odůvodnění

The CE-mark sends the signal to consumers that the product is safe. The CE-mark is, 
however, only the manufacturer's indication, that he takes responsibility for the conformity of 
the product with all applicable requirements set out in the relevant legislation. The proposed 
CE+ mark will be supplementary to the CE-mark and indicates that the marked product has 
been tested by an independent third party and found safe by a competent body.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje, je-li to vhodné:

Úměrně možným rizikům výrobku 
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými upřesní aspekty, 
které má výrobce prověřit v rámci analýzy 
možných rizik, včetně formátu analýzy 
uvedené v odst. 4 prvním pododstavci 
písm. b). Při přijímání těchto aktů Komise 
zohlední veškeré stávající nástroje analýzy 
rizik, aby minimalizovala další zátěž pro 
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výrobce, včetně osvědčených postupů mezi 
výrobci.

Or. en

Odůvodnění

The amendment is related to safety by design and obliges the manufacturers to do thorough 
risk analysis as early as possible in the design phase of the product. The Commission is called 
upon to use existing instruments already available and especially link it to the work currently 
being undertaken in the Multi Annual Plan to establish an EU general risk assessment for 
products.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh, 
s výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Výrobci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh.

Or. en

Odůvodnění

The deleted sentence is not part of Article R2 (7) of Decision 768/2008/EC.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 

9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že výrobek, který 
uvedli na trh, není bezpečný nebo není 
jinak v souladu s tímto nařízením, přijmou 
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okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, výrobci o tom neprodleně 
informují orgány dozoru nad trhem 
jednotlivých členských států, v nichž 
výrobek dodávali na trh, a uvedou 
podrobnosti zejména o riziku pro zdraví 
a bezpečnost a o přijatých nápravných 
opatřeních.

okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu,
a přiměřené a účinné upozorní 
spotřebitele, kterým kvůli tomuto 
nesouladu výrobku hrozí riziko. Kromě 
toho, pokud výrobek není bezpečný, 
výrobci o tom neprodleně informují orgány 
dozoru nad trhem jednotlivých členských 
států, v nichž výrobek dodávali na trh, 
a uvedou podrobnosti zejména o riziku pro 
zdraví a bezpečnost a o přijatých 
nápravných opatřeních.

Or. en

(Viz formulaci čl. 5 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze 
dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.)

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Upozornění významná pro rozhodnutí 
o koupi výrobku, například upozornění 
uvádějící minimální a maximální věkovou 
hranici nebo váhu pro uživatele a jiná 
důležitá upozornění, jsou umístěna na 
obalu výrobku nebo jsou jiným způsobem 
pro spotřebitele zřetelně viditelná ještě 
před koupí, a to i v případě nákupu přes 
internet.

Or. en

Odůvodnění

Consumer information must be strengthened, especially in regards to online sales where it is 
difficult for consumers to check to specific information of a product and on its packaging.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dovozci zajistí, aby byly k jejich výrobku 
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh, 
s výjimkou případů, kdy může být výrobek 
používán bezpečně a podle určení výrobce 
bez takových pokynů a bezpečnostních 
informací.

Dovozci zajistí, aby byly k jejich výrobku
přiloženy pokyny a bezpečnostní 
informace v jazyce, který je spotřebiteli 
snadno srozumitelný, jak stanoví členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh.

Or. en

Odůvodnění

The deleted sentence is not part of Article R4 (4) of Decision 768/2008/EC.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dovozci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, a na vyžádání ji 
poskytnou orgánům dozoru nad trhem.

8. Dovozci uchovávají technickou 
dokumentaci po dobu deseti let poté, co byl 
výrobek uveden na trh, pro potřeby orgánů 
dozoru nad trhem a na vyžádání ji těmto 
orgánům poskytnou.

Or. en

(Viz formulaci článku R4 odst. 8 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES 
ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.)

Odůvodnění

This is a strict alignment from Article R4 (8) of the Decision.
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Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Upozornění, která mohou být 
významná pro rozhodnutí o koupi 
výrobku, například upozornění uvádějící 
minimální a maximální věkovou hranici 
nebo váhu pro uživatele a jiná důležitá 
upozornění, jsou umístěna na 
spotřebitelském obalu výrobku nebo jsou 
jiným způsobem pro spotřebitele zřetelně 
viditelná ještě před koupí, a to i v případě 
nákupu přes internet.

Or. en

Odůvodnění

Consumer information must be strengthened, especially in regards to online sales where it is 
difficult for consumers to check to specific information of a product and on its packaging.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není bezpečný pouze omezený počet 
přesně definovaných výrobků;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) příčina rizika spojeného s výrobkem je 
takového druhu, že její znalost 

vypouští se
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nepředstavuje pro orgány ani pro 
veřejnost užitečnou informaci.

Or. en

Odůvodnění

It is almost impossible to define what represents 'useful information for the authorities or the 
public'.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
z důvodu jejich nízké rizikovosti nemusí 
být informace obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 
10 odst. 3 uvedeny na výrobku samotném.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 20, kterými určí výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, u nichž 
z důvodu jejich nízké rizikovosti nemusí 
být informace obsažené v čl. 8 odst. 7 a čl. 
10 odst. 3 uvedeny na výrobku samotném. 
Tyto akty v přenesené pravomoci jsou 
přijímány s dostatečným předstihem před 
vstupem tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

It is necessary for economic operators to know in due advance which products are covered by 
Article 13.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohledatelnost výrobků Dohledatelnost určitých výrobků

Or. en
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Odůvodnění

Addition necessary since the proposed traceability system only covers specific products or 
product categories.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Kontaktní místa pro bezpečnost výrobků

1. Členské státy určí kontaktní místa pro 
bezpečnost výrobků na svém území a sdělí 
jejich kontaktní údaje ostatním členským 
státům a Komisi.
2. Komise vypracuje a pravidelně 
aktualizuje seznam kontaktních míst pro 
bezpečnost výrobků a zveřejní jej 
v Úředním věstníku Evropské unie. 
Komise rovněž zveřejní tyto informace na 
svých internetových stránkách.

Or. en

(Viz formulaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 
2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.)

Odůvodnění

It is necessary to broaden the scope of the Product Contact Points by facilitating training on 
product safety legislation and transfer information across industries and to the economic 
operators.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15b
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Úkoly kontaktních míst pro bezpečnost 
výrobků

1. Kontaktní místa pro bezpečnost 
výrobků poskytují na žádost, mimo jiné, 
hospodářského subjektu nebo příslušného 
orgánu jiného členského státu, informace 
o:
a) příslušných technických pravidlech pro 
určitý druh výrobku na území, kde jsou 
tato kontaktní místa pro bezpečnost 
výrobků zřízena, a informace o tom, zda 
daný druh výrobku podléhá požadavku na 
předchozí schválení podle právních 
předpisů jejich členského státu, společně 
s informacemi o zásadě vzájemného 
uznávání stanovené nařízením (ES) č. 
764/2008 a o uplatňování uvedeného 
nařízení na území daného členského 
státu;
b) kontaktních údajích příslušných 
orgánů v jejich členském státě, s jejichž 
pomocí je lze kontaktovat přímo, včetně 
podrobností o orgánech dohlížejících nad 
prováděním příslušných technických 
pravidel na území daného členského 
státu;
c) obecných opravných prostředcích na 
území daného členského státu v případě 
sporu mezi příslušnými orgány 
a hospodářským subjektem.
2. Kontaktní místa pro bezpečnost 
výrobků odpoví do patnácti pracovních 
dnů od přijetí žádosti uvedené v odstavci 
1.
3. Kontaktní místa pro bezpečnost 
výrobků v členském státě, v němž dotyčný 
hospodářský subjekt uvedl v souladu 
s právními předpisy na trh dotyčný 
výrobek, může hospodářskému subjektu 
nebo příslušnému orgánu podle článku 6 
nařízení (ES) č. 764/2008 poskytnout 
veškeré nezbytné informace nebo zjištění.
4. Členské státy zavedou v rámci 
kontaktních míst pro bezpečnost výrobků 
kanceláře, aby umožnily školení 
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o právních předpisech v oblasti 
bezpečnosti výrobků a o požadavcích 
obecně a přenos informací mezi odvětvími 
za účelem podpory vzdělávání 
hospodářských subjektů o požadavcích na 
bezpečnost výrobků.
5. Kontaktní místa pro bezpečnost 
výrobků za poskytování informací podle 
odstavce 1 neúčtují žádné poplatky.

Or. en

(Viz formulaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 10. července 
2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.)

Odůvodnění

It is necessary to broaden the scope of the Product Contact Points by facilitating training on 
product safety legislation and transfer information across industries and to the economic 
operators.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro některé výrobky, kategorie nebo
skupiny výrobků, které mohou vzhledem 
ke svým specifickým vlastnostem nebo 
zvláštním podmínkám distribuce či 
používání nést vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, může Komise 
požadovat, aby hospodářské subjekty, které 
uvádějí a dodávají tyto produkty na trh, 
zavedly systém dohledatelnosti nebo se 
k němu připojily.

1. Pro výrobky nahlášené v systému 
RAPEX kvůli tomu, že představují riziko 
pro zdraví a bezpečnost osob, nebo
výrobky, na která byla upozorněna 
celoevropská databáze zranění, kterou 
zavádí nařízení (EU) Evropského 
parlamentu a Rady č. [.../... o dozoru nad 
trhem s výrobky]*, nebo pro výrobky,
které mohou vzhledem ke svým 
specifickým vlastnostem nebo zvláštním 
podmínkám distribuce či používání
považovány za výrobky, které nesou vážné 
riziko pro zdraví a bezpečnost osob, může 
Komise požadovat, aby hospodářské 
subjekty, které uvádějí a dodávají tyto 
produkty na trh, zavedly systém 
dohledatelnosti nebo se k němu připojily.
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______________

* Úř. věst.: prosím vložte číslo, datum 
a odkaz na nařízení o dozoru nad trhem 
s výrobky (COD 2013/0048).

Or. en

Odůvodnění

Recurring notification in the RAPEX system or notification in the Pan-European Injury 
Database are clear indicators that special traceability measures are needed for the specific 
group of products and the Commission should be empowered to take necessary steps after 
consultation of stakeholders. By including products not yet notified in the RAPEX system, the 
Commission is empowered to take the necessary steps without having to wait for a RAPEX 
notification.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanoví výrobky, kategorie nebo skupiny 
výrobků, jež nesou vážné riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, jak je uvedeno 
v odstavci 1;

a) stanoví výrobky nahlášené 
prostřednictvím systému RAPEX nebo do 
celoevropské databáze zranění a výrobky, 
kategorie nebo skupiny výrobků, jež 
mohou být považovány za výrobky, které 
nesou vážné riziko pro zdraví a bezpečnost 
osob, jak je uvedeno v odstavci 1;

Or. en

Odůvodnění

Recurring notification in the RAPEX system or notification in the Pan-European Injury 
Database are clear indicators that special traceability measures are needed for the specific 
group of products and the Commission should be empowered to take necessary steps after 
consultation of stakeholders. By including products not yet notified in the RAPEX system, the 
Commission is empowered to take the necessary steps without having to wait for a RAPEX 
notification.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme žádost uvedenou v prvním 
pododstavci prováděcím rozhodnutím.
Uvedené prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 3.

Komise přijme žádost uvedenou v prvním 
pododstavci prováděcím aktem po 
konzultaci se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami a také s výborem 
zřízeným čl. 19 odst.1. Uvedené prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 19 odst. 3.

Or. en

(Viz formulaci čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012/ES ze 
dne 25. října 2001 o evropské normalizaci.)

Odůvodnění

Stakeholders and sectoral experts shall - as outlined in Regulation (EU) No 1025/2012 on 
European standardisation - be consulted when the Commission requests standards.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se členský stát nebo Evropský 
parlament domnívá, že evropská norma 
uvedená v článku 16 nesplňuje zcela 
požadavky, jež měla za cíl, a požadavek na 
obecnou bezpečnost stanovený v článku 4, 
uvědomí o tom Komisi s podrobným 
objasněním a Komise rozhodne:

1. Pokud se členský stát nebo Evropský 
parlament domnívá, že evropská norma 
uvedená v článku 16 nesplňuje zcela 
požadavky, jež měla za cíl, a požadavek na 
obecnou bezpečnost stanovený v článku 4, 
uvědomí o tom Komisi s podrobným 
objasněním a Komise po konzultaci s 
výborem zřízeným čl. 19 odst.1 rozhodne:

Or. en

(Viz formulaci čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012/ES ze 
dne 25. října 2001 o evropské normalizaci.)

Odůvodnění

The sectoral experts of the Member States must be involved when the Commission makes 
a decision regarding objections to harmonised standards.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Sankce uvedené v odstavci 1 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.

2. Sankce uvedené v odstavci 1 musí 
zohledňovat obrat podniků. Sankce mohou 
být zvýšeny, pokud se příslušný 
hospodářský subjekt již dříve dopustil 
podobného porušení, a mohou zahrnovat 
trestní sankce za závažná porušení.

Or. en

Odůvodnění

If the penalties were to take in account the size of the undertakings, possible rogue traders 
would not be deterred since continuous infringements could easily be done by small 
undertakings while having a serious effect on the safety of products on the Single Market.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 18. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Sankce jsou vyhrazeny na činnost 
v oblasti dozoru nad trhem v daném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení posoudí 

Nejpozději do ...* posoudí Komise 
uplatňování tohoto nařízení a předloží 
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Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Tato zpráva posoudí, zda nařízení 
dosáhlo svých cílů, zejména pokud jde 
o posílení ochrany spotřebitele před 
nebezpečnými výrobky, a to s ohledem na 
jeho dopad na podniky, a zejména na malé 
a střední podniky.

Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Tato zpráva posoudí, zda nařízení 
dosáhlo svých cílů, zejména pokud jde o 
posílení ochrany spotřebitele před 
nebezpečnými výrobky v souladu 
s článkem 4 tohoto nařízení, a to s ohledem 
na jeho dopad na podniky, a zejména na 
malé a střední podniky. Tato zpráva 
posoudí mimo jiné vzájemný dopad a 
působení nařízení (EU) č. 1025/2012 a 
tohoto nařízení.
_____________

* Úř věst.: vložte prosím datum: pět let 
ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 21. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději ...* posoudí Komise, zda je
schůdné koordinovaným způsobem zavést 
režim sankcí pro hospodářské subjekty, 
které na jednotný trh záměrně uvádějí 
nebezpečné výrobky či výrobky, jež 
nevyhovují stanoveným normám, a 
předloží o tom zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.
______________
* Úř věst.: vložte prosím datum: pět let 
ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 22. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Články 9 a 10 nařízení (ES) č. 
764/2008 se zrušují s účinkem od …*.

_______
* Úř. věst.: vložte prosím datum 
použitelnosti tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

The repeal is a consequence of introducing the Product Safety Contact Points into this 
Regulation.



PE513.309v02-00 48/52 PR\941359CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Introduction

When the Commission proposed its proposal for a Regulation on Consumer Product Safety on 
the 13th of February 2013, it was introduced in the midst of a long and fatiguing crisis for the 
European consumers and businesses. The proposal thereby places itself in the middle of 
a debate between regulation and simplification of Union legislation.

The Rapporteur's wish is to give a solid answer to this fundamental and everlasting debate. It 
is from the Rapporteur's point of view without a doubt that a well-functioning Single Market 
requires two fundamental components: Safety for consumers and a level playing field for 
businesses. Only through regulation and requirements can the consumers be safe. Only with 
safe products will the consumers be encouraged to buy more products on the Single Market. 
Product safety is key in ensuring a well-functioning Single Market and through this 
facilitating growth for European businesses and prosperity in the Union

As a general note, the Rapporteur welcomes the Commission proposal since it in large parts is 
close to the recommendations of the European Parliament Resolution on the revision of the 
General Product Safety Directive and market surveillance1. The Regulation on Consumer 
Product Safety touches upon a large part of the Single Market. As the Commission states in its 
impact assessment2, as far as consumer products are concerned - harmonised and non-
harmonised - the volume of intra-EU trade between 2008 and 2010 amounted to almost EUR 
1 trillion. 

However, the European consumers do not feel safe when acting on the Single Market. 
According to a Commission survey conducted by Eurobarometer in 2012, 27 % of consumer 
thought that a significant number of non-food consumer products on the Single Market were 
unsafe3. 

Furthermore, the yearly report of 2012 on the operation of the Rapid Alert System for non-
food dangerous products (RAPEX) showed a rise of 26 % in alerts of products reported in the 
RAPEX system compared to 2011 figures4. There is no doubt that a part of the increase is 
caused by improved market surveillance activities in the Member States but it is also without 
a doubt that the number of dangerous products on the Single Market is increasing.

The Rapporteur finds this unacceptable since a lack of trust towards the Single Market 
hampers growth and prosperity in the Union in general. A fundamental key to solving this 
problem is through a well-functioning product safety regime established by this Regulation.

Horizontal issues
                                               
1 European Parliament resolution of 8 March 2011 on the revision of the General Product Safety Directive and 
market surveillance (2010/2085(INI))
2 Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Product Safety and Market Surveillance Package, 
SWD(2013) 33 final, p. 9
3 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, p. 42
4 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products, chapter II
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CPSR as a general safety net
For the Rapporteur, it is of outmost importance that this Regulation will continue to act as 
a 'safety net' for product safety. In the current legislation, the General Product Safety 
Directive1 underlines that the Directive applies to cases where there is a lack of more specific 
safety provisions in Union legislation and through this ensuring safety of all products placed 
on the market. 

By aligning the current provisions to this Regulation, the Consumer Product Safety 
Regulation will have an 'umbrella' function in order to close the abovementioned loophole. It 
is therefore stipulated by the Rapporteur that the Regulation will act as a broad-based, 
legislative framework of a horizontal nature in order to deal with products that exist or may 
developed and also to cover lacunae.

Re-introduction of the precautionary principle
A safety net for Union product legislation must provide efficient safety requirements. 
However, the Rapporteur finds that the Commission proposal has one major shortcoming: The 
reference to precautionary principle in the General Product Safety Directive2 when assessing 
possible risks of products has been deleted.

The Rapporteur finds that this is not the right signal to send to the consumers, economic 
operators and market surveillance authorities. Instead, the precautionary principle - as stated 
in Article 191, paragraph 2, of TFEU - must be reintroduced in order to ensure a proper 
consideration of fundamental safety aspects when assessing product safety.

By re-introducing the precautionary principle, the Rapporteur underlines the necessity of 
preserving this horizontal principle and fundamental cornerstone for the safety of products 
and for the safety of consumers.

Strict alignment with the New Legislative Framework
One of the most important innovations in the Commission proposal on Consumer Product 
Safety is the alignment of the obligations of economic operators from Decision 768/2008/EC3

to this Regulation. This is an innovation since the Decision - as part of the New Legislative 
Framework - until now only has been aligned into harmonised Union legislation whereas 
Chapter II of this Regulation covers non-harmonised products only.

The Rapporteur finds it crucial to have consistency throughout Union legislation as regards to 
the obligations of economic operators. Therefore, the alignment from the Decision to this 
Regulation will be kept as strict as possible by seeking not to amend the wording of the 
provisions already introduced in the Decision and transposed into this Regulation.

Increased emphasis on safety by design
                                               
1 Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product 
safety
2 Article 8 (2) and recital 1 of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 
December 2001 on general product safety
3 Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common 
framework for the marketing of products
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Product safety will always be the responsibility of the manufacturers. Ensuring that 
manufacturers automatically consider the safety of the product in the design phase can hugely 
impact the safety of products on the market, saving resources for market surveillance.

The Rapporteur will ask the Commission to create a user-friendly and effective way for 
economic operators to assess any risks of the product before putting it on the market.

Key proposals
The Rapportuer will besides the four abovementioned horizontal issues focus on the following 
key proposals:

Vulnerable consumers
Special consideration must be given to vulnerable consumers on the Single Market. When 
assessing the safety of products, vulnerability of the consumer is a key factor in determining 
whether a product is safe or not. Furthermore, the Rapporteur finds it necessary to take into 
account the notion of child-appealing products when assessing product safety. 

Country of origin
The proposal of the Commission introduces a requirement for an indication of origin on the 
products or on their packaging. The Rapporteur keeps the proposal as stated in Article 7 
because it is key to improve traceability for market surveillance authorities, improving 
transparency of the supply chain and thereby strengthening the confidence of consumers 
towards the Single Market.

CE+ mark
The CE-mark sends the signal to consumers that the product is safe. The CE-mark is, 
however, only the manufacturer's indication, that he takes responsibility for the conformity of 
the product with all applicable requirements set out in the relevant legislation. The Rapporteur 
suggests the introduction of a new CE+ mark to indicate that the marked product has been 
tested by an independent third party and found safe by a competent body. Thus, the new CE+ 
mark will be supplementary to the current CE-mark.

Transatlantic dialogue
Cooperation with the product safety and market surveillance authorities of the United States is 
crucial in order to improve the current state of play and legislative regime in the Union. 
Through formalised cooperation, dialogue and exchange of best practices, the Union can learn 
from the US in terms of better and more efficient legislation. Before the deadline for 
amendments to this Report, the Rapporteur will engage in a dialogue with representatives of 
the American government and will possibly introduce amendments on the transatlantic 
dialogue at this stage.

Product Safety Contact Points
In Regulation 764/2008 on procedures relating to the application of certain national technical 
rules to products lawfully marketed in another Member State, Product Contact Points are 
established in each Member State in order to inform economic operators about the rules 
regarding mutual recognition as outlined in the Regulation. However, the Rapporteur finds it 
necessary to broaden the scope of these Product Contact Points by facilitating training on 
product safety legislation and transfer information across industries and to the economic 
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operators.

Penalties
Penalties and sanctions must be streamlined and earmarked in order to have rogue traders 
paying the majority of the costs of market surveillance activities. Today, it is the taxpayers 
who pay the price for market surveillance in the Union. In the future, penalties are crucial to 
prevent and dissuade rogue traders coming into the Single Market while being proportionate 
and fair.

Online sales
Finally, because of the number of products from third countries bought online by consumers 
which may not be in compliance with European safety requirements and standards, thus 
endangering the safety and health of consumers, the Rapporteur stresses the need for 
a dedicated focus on strengthening the consumers' confidence in e-commerce through 
education and awareness campaigns initiated by the Commission.
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PŘÍLOHA – SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Prohlášení
Následující seznam zúčastněných stran byl sestaven na základě schůzek, emailů a písemných 
vyjádření od ledna 2010 do uplynutí lhůty pro tento návrh zprávy v červnu 2013.

Je třeba poznamenat, že tento seznam není úplný. Je celkem nemožné nastínit všechny druhy 
podpory zpravodajky během této legislatury. Zpravodajka se navíc v Evropském parlamentu 
tématem bezpečnosti výrobků zabývala od roku 2008. Zdroje inspirace jsou tudíž rozsáhlé a 
je těžké je kompletně postihnout.

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

Seznam zúčastněných stran
 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Konfederace dánských průmyslových odvětví
 Dánská obchodní komora
 Dánská rada spotřebitelů
 Dánský úřad pro bezpečnostní technologie
 Dánská nadace pro normy
 GŘ SANCO
 ETUI (Evropský odborový institut)
 Eurocommerce
 Evropský hospodářský a sociální výbor
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Nadcházející litevské předsednictví Rady Evropské Unie (podzim 2013)
 Irské předsednictví Rady Evropské Unie (jaro 2013)
 Jean-Philippe MONTFORT, partner ve společnosti MayerBrown
 LEGO a TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Stálé zastoupení Rakouska při Evropské unii
 Stálé zastoupení Dánska při Evropské unii
 Stálé zastoupení Nizozemska při Evropské unii
 Torben RAHBEK, nezávislý konzultant
 TÜV
 UL DEMKO
 Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC), USA
 VELUX Dánsko 
 Zpravodajka pořádala dne 4. června 2013 rozpravu při snídani ve spolupráci s 

BUSINESSEUROPE a BEUC. Pro obdržení seznamu účastníků kontaktujte prosím 
kancelář zpravodajky.


