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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Volný pohyb bezpečných, legálních a nepadělaných spotřebních výrobků je jedním 
ze základů Evropské unie, tvoří základní pilíř fungování jednotného trhu a může vrátit důvěru 
spotřebitelů, kteří dnes nemají v důsledku absence právních předpisů v Evropě právo znát 
původ výrobků, které kupují.

Cílem tohoto návrhu je vyjasnit právní rámec týkající se nepotravinářských spotřebních 
výrobků, které vyžadují harmonizaci předpisů, kontrol a výkladu a uplatňování stávajících 
předpisů s přihlédnutím k pravomocem hospodářských subjektů a vnitrostátních orgánů. 
Jedná se o nedostatek, který je vážnou překážkou pro výkon tržního dohledu, a důsledkem 
jsou vyšší náklady evropských podniků.

Text nařízení je ambiciózní a obsahuje celou řadu povinností pro výrobce, dovozce 
a distributory, které mají zaručit, že nezbytné informace budou pro spotřebitele vždy dobře 
viditelné, i když stále zůstávají nevyřešeny některé otázky týkající se uplatňování těchto 
povinností.

Navrhovatelka považuje za pozitivní, že návrh nařízení jasně definuje oblast působnosti, která 
se týká nepotravinářských hotových výrobků určených ke spotřebě, jejichž bezpečnost 
se uplatňuje horizontálně. Za velmi důležitou totiž považuje existenci povinné dohledatelnosti 
výrobku, aby se zamezilo nebo omezilo používání zakázaných a nezákonných obchodních 
praktik, tedy povinnosti, která podléhá kontrole v celém dodavatelském řetězci a která již 
existuje v mnoha evropských podnicích jako odpověď na potřeby trhu.

K tomu se řadí i povinné uvádění země původu výrobků. Podtrhuje tak základní požadavky 
na dohledatelnost, neboť usnadňuje úkol orgánů dozoru při zjišťování místa výroby a v rámci 
dvoustranné nebo vícestranné spolupráce v oblasti bezpečnosti napomáhá kontaktům s orgány 
země původu. Znát země, v nichž byl produkt vyroben, není pro spotřebitele při výběru 
v žádném případě zavádějící, ale je zásadní pro pochopení toho, nakolik je výrobek 
udržitelný, pokud jde o sociální, ekologické a výrobní normy a o kvalitu a bezpečnost 
samotného výrobku. Zná-li spotřebitel veškeré informace přispívající k uvědomělému 
nákupu, jde o svobodnou volbu. Totéž se již děje v mnoha zemích, u našich obchodních 
partnerů i konkurentů, kde se přísnější předpisy o původu používají již od 20. let minulého 
století a jsou povinné pro veškeré zboží, i pro zboží vyrobené v Evropě a dovážené do těchto 
zemí. Příkladem jsou Spojené státy americké, Mexiko, Kanada a Japonsko. 
Informace znamenají bezpečnost a spolehlivé informace jsou důležité jak pro zdraví 
spotřebitelů, tak pro rozvoj evropského průmyslu.

Navrhovatelka však váhá, pokud jde o povahu rizika vyjádřenou v textu nařízení: není si jistá, 
zda mají povinnosti spojené s dohledatelností dopadat bez rozdílu na všechny 
neharmonizované výrobky, nebo zda mají být vyňaty ty výrobky, jejichž úroveň rizika je 
velmi nízká nebo na něž se již vztahují jiné směrnice nebo nařízení, aby byla zachována 
zásada proporcionality. 
V rámci legislativního zjednodušení by bylo vhodné rozšířit působnost tohoto nařízení 
na veškeré neharmonizované výrobky s jedinou výjimkou, jíž je potravinářské odvětví.
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Navrhovatelka se rovněž domnívá, že je třeba jasněji definovat zejména způsob, přísnost 
a časový harmonogram, na základě nichž členské státy uplatňují právo postihovat porušování 
nařízení. Bylo by tedy třeba stanovit společnou minimální a maximální úroveň sankcí 
a rychlost jejich uplatňování, aby bylo zaručeno, že subjekty, které nedodržují bezpečnostní 
předpisy, budou čelit stejným důsledkům bez ohledu na to, ve kterém členském státě působí, 
a zároveň revidovat zásadu proporcionality na základě předpokladu, že sankce je přiměřená 
množství zboží prodaného na evropském území a jeho peněžní hodnotě.

Na území Unie, jejíž hranice jsou otevřené, nemohou platit příliš odlišná pravidla 
pro potrestání stejného přečinu v oblasti obchodu, neboť právě v obchodním odvětví má Unie 
téměř výlučné pravomoci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o rozvoj internetového prodeje 
a celního odbavení, měla by se pozornost 
zaměřit na obtíže, s nimiž se orgány 
dohledu nad trhem setkávají při přijímání 
opatření proti nebezpečným výrobkům 
prodávaným na internetu. To je obzvláště 
důležité, protože roste počet výrobků 
ze třetích zemí zakoupených spotřebiteli 
na internetu, které nesplňují evropské 
normy, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů. Aby bylo možné řešit tyto 
otázky, je nutné zavést přiměřené kontroly 
dovážených výrobků. Za tímto účelem je 
zapotřebí vytvořit konkrétní nástroje 
pro celní orgány a další prohloubenou 
spolupráci mezi orgány na prosazování 
práva. Je nutné zpřísnit a standardizovat 
celní kontrolu a dohled nad trhem 
výrobků kupovaných prostřednictvím 
internetu.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti 
a prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím 
k jejich zranitelnosti (zejména děti a starší 
a zdravotně postižené osoby).

(13) Bezpečnost výrobků by se měla 
posuzovat s ohledem na všechna příslušná 
hlediska, zejména jejich vlastnosti, složení, 
pravost a prezentaci, jakož i na kategorie 
spotřebitelů, které budou výrobky 
pravděpodobně využívat, s přihlédnutím 
k jejich zranitelnosti (zejména děti a starší 
a zdravotně postižené osoby).

Odůvodnění

Informace pro spotřebitele jsou doplněny uvedením materiálů, z nichž se určitý výrobek 
skládá. Pravost výrobku a existence ochranné známky ukazují, že výrobek odpovídá 
kvalitativním normám uznávaným na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V případě výrobků, které nejsou 
předmětem harmonizačních právních 
předpisů Unie, norem EU nebo právních 
předpisů členských států týkajících se 
požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví, hodnotí hospodářské subjekty 
bezpečnost výrobků podle specifických 
kritérií, na jejichž základě stanoví míru 
rizika spojeného s daným výrobkem. 
S hodnocením bezpečnosti mohou 
hospodářským subjektům pomoci orgány 
dozoru nad trhem.
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Odůvodnění

Je důležité, aby orgány dozoru nad trhem pomáhaly hospodářským subjektům 
(např. výrobcům, dovozcům apod.) s hodnocením rizika výrobků zejména v případech, kdy 
se na ně nevztahují harmonizované právní předpisy nebo evropské normy. Hodnocení 
bezpečnosti může být komplikované zejména v případě dovezených výrobků, jelikož dovozci 
neznají všechny charakteristiky výrobku.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „rizikem“ riziko, které by mohlo 
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 daného výrobku, včetně délky jeho 
použití a případně požadavků na jeho 
uvedení do provozu, instalaci a údržbu;

Odůvodnění

Ve směrnici o bezpečnosti spotřebního zboží je uvedena pouze definice „závažného rizika“. 
Za účelem jednotnosti s nařízením o dohledu nad trhem by měla obecnou definici rizika 
obsahovat i tato směrnice.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zajištění identifikace 
a dohledatelnosti výrobků v celém 
dodavatelském řetězci pomáhá určit 
hospodářské subjekty a přijmout účinná 

(20) Zajištění identifikace, uvedení 
původu a dohledatelnost výrobků v celém 
dodavatelském řetězci na základě 
přísných specifikací a kritérií pomáhá 
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nápravná opatření proti nebezpečným 
výrobkům, jako jsou cílená stažení 
z oběhu. Identifikace a dohledatelnost tak 
zajišťuje, aby spotřebitelé a hospodářské 
subjekty získali přesné informace týkající 
se nebezpečných výrobků, což zvyšuje 
důvěru v trh a zamezuje zbytečnému 
narušení obchodu. Na výrobcích by proto 
měla být uvedena informace umožňující 
identifikaci výrobku, výrobce a případného 
dovozce. Výrobci by rovněž měli 
vypracovat technickou dokumentaci 
týkající se výrobků, pro niž si mohou zvolit 
nejvhodnější a nákladově nejefektivnější 
(například elektronickou) podobu. Navíc 
by měly být hospodářské subjekty povinny 
určit své dodavatele a subjekty, kterým ony 
samy výrobek dodaly. Na zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení 
se použije směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů.

určit hospodářské subjekty a přijmout 
účinná nápravná opatření proti 
nebezpečným výrobkům, jako je cílené 
stahování výrobků z oběhu a jejich 
zničení. Identifikace a dohledatelnost tak 
zajišťuje, aby spotřebitelé a hospodářské 
subjekty získali přesné informace týkající 
se nebezpečných výrobků, což zvyšuje 
důvěru v trh a zamezuje zbytečnému 
narušování obchodu. Na výrobcích by 
proto měly být uvedeny informace 
umožňující identifikaci výrobku, výrobce 
a případného dovozce. Výrobci by rovněž 
měli vypracovat technickou dokumentaci 
týkající se výrobků, pro niž si mohou 
zvolit nejvhodnější a nákladově 
nejefektivnější (například elektronickou) 
podobu. Navíc by měly být hospodářské 
subjekty povinny určit své dodavatele 
a subjekty, kterým ony samy výrobek 
dodaly. Na zpracování osobních údajů 
podle tohoto nařízení se použije směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. Proto by Komise měla ke zvýšení 
povědomí o nebezpečných výrobcích 
na vnitřním trhu nehledě na hranice 
vytvořit veřejnou databázi informací 
o bezpečnosti spotřebního zboží a řádně 
informovat příslušné spotřebitele, výrobce 
a distributory za současného zajištění 
nezbytné důvěrnosti informací.

Pozměňovací návrh 6

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 

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které 
se týkají názvu a adresy výrobce, aniž by to 
vedlo ke zvýšení administrativní zátěže. 
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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.

Zejména uvedení země původu napomůže 
při identifikaci skutečného místa výroby 
ve všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy se jeho udaná adresa 
liší od skutečného místa výroby, aby si 
spotřebitelé mohli spojit výrobky 
se sociálními, ekologickými 
a bezpečnostními normami země původu 
a aby byli chráněni před padělaným nebo 
nezákonným zbožím. 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 a v boji proti jejich padělání 
s cílem učinit vhodné následné kroky, jak 
je tomu již v mnoha zemích, u našich 
obchodních partnerů a konkurentů, kde 
se přísnější předpisy o uvádění země 
původu uplatňují již od 20. let minulého 
století a jsou platné pro veškeré zboží, 
včetně zboží dováženého z Evropy.
Příkladem jsou mimo jiné Spojené státy, 
Mexiko, Kanada a Japonsko. Komise by 
se měla aktivněji podílet na koordinaci 
činnosti evropských orgánů dohledu 
nad trhem, celních orgánů a příslušných 
orgánů třetích zemí a zahájit veřejné 
informační kampaně a kampaně 
na zvyšování povědomí spotřebitelů 
o úloze orgánů dohledu nad trhem jako 
podporu pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Evropská unie již finalizovala, nebo 
dojednává dvoustranné dohody 
se zeměmi, v nichž je povinné uvádět 
původ zboží, a je přesvědčena, že povinné 
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uvádění země původu povede k vytvoření 
vyváženějšího a spravedlivějšího trhu 
a ke zvýšení konkurence mezi zeměmi, 
zatímco nerovné zacházení představuje 
překážku obchodu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Informace o původu výrobků 
povedou ke zvýšení účinnosti orgánů 
dohledu nad trhem při dohledávání 
nebezpečných výrobků. Uvedení země 
původu zboží má kromě toho zásadní 
úlohu, pokud jde o stahování výrobků 
z oběhu nebo o stahování nebezpečných 
výrobků z trhu EU.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) Příslušné vnitrostátní orgány by 
měly rozvíjet kampaně na zvyšování 
informovanosti, které by spotřebitele 
informovaly o riziku nákupu padělaných 
výrobků, a to zejména na internetu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členské státy by měly stanovit (30) Členské státy by měly stanovit 
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pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byly uplatňovány. Sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující.

pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byly uplatňovány. Sankce musí být 
účinné, co nejvíce harmonizované, 
přiměřené množství a hodnotě zboží 
a době, po kterou bylo dostupné na trhu,
a odrazující.

Odůvodnění

Tento problém se nevyřeší bez harmonizovaných sankcí v různých členských státech, anebo 
přinejmenším sankcí, které by sledovaly minimální a maximální hranice stanovené 
na evropské úrovni. Naopak by to podporovalo dovoz a distribuci ve státech, kde jsou sankce 
ve srovnání s ostatními státy méně přísné.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na výrobky, 
které byly získány v rámci výrobního 
procesu a jsou uváděny nebo dodávány 
na trh, a to jak nové, tak použité nebo 
upravené, a které splňují některé z těchto 
kritérií:

1. Toto nařízení se použije na výrobky, 
které byly získány v rámci výrobního 
procesu a jsou uváděny nebo dodávány 
na trh, včetně internetového trhu, a to jak 
nové, tak použité nebo upravené, a které 
splňují některé z těchto kritérií:

Odůvodnění

Vzhledem ke vzrůstající úloze elektronického obchodování se jeví vhodné stanovit, 
že se nařízení vztahuje také na internetový trh.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) jedná se o stavebniny podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
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se stanovují harmonizované podmínky 
pro uvádění stavebních výrobků na trh;
__________________
* Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5. 

Odůvodnění

V případě stavebnin se obvykle jedná pouze o meziprodukty, nikoli o konečné výrobky.  
Ve zřídkavých případech, kdy je nutné, aby se požadavky týkající se bezpečnosti vztahovaly 
na samotný výrobek, nabízí nařízení (EU) č. 305/2011 dostatečná ustanovení k tomu, aby bylo 
možno těmto požadavkům vyhovět (viz čl. 3 odst. 3, čl. 11 odst. 6, čl. 27 odst. 3 a 4 tohoto 
nařízení).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „dodáváním na trh“ se rozumí jakékoli 
dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo 
použití na trhu Unie v průběhu obchodní 
činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

(2) „dodáváním na trh“ se rozumí jakékoli 
dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo 
použití na trhu Unie nebo na internetovém 
trhu v průběhu obchodní činnosti, ať už 
za úplatu, nebo bezplatně;

Odůvodnění

Chceme poukázat na internetový trh, na němž neexistuje kontrola, je-li zboží uvedené na trh 
distribuováno spotřebitelům přímo do domácnosti. To platí zejména v případě zboží malých 
rozměrů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokud je pravý, tj. výrobek ani jeho 
prezentace nenesou bez povolení majitele 
ochrannou známku, která by byla stejná 
nebo podobná registrované ochranné 
známce pro daný výrobek, čímž by byl 
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spotřebitel uveden v omyl, pokud jde 
o skutečnou identitu výrobku;

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) charakteristiky výrobku, včetně jeho 
složení, balení, návodu k montáži 
a případně k instalaci a údržbě;

a) charakteristiky výrobku, včetně jeho 
složení, pravosti, balení, návodu k montáži 
a případně k instalaci a údržbě;

Odůvodnění

Pravost výrobku a existence ochranné známky ukazují, že výrobek odpovídá kvalitativním 
normám uznávaným na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účel odstavců 1 a 2 poskytne 
hospodářský subjekt orgánům členských 
států pro dohled nad trhem seznam 
a zároveň vysvětlí, jak byly posuzovány 
parametry uvedené v odstavcích 1 a 2 
a jak bylo na základě tohoto seznamu 
hodnoceno případné riziko související 
s výrobkem. S tímto posuzováním mohou 
hospodářským subjektům pomoci 
na požádání orgány dozoru nad trhem.

Odůvodnění

V případě výrobků, na něž se nevztahují harmonizační předpisy Unie, normy EU nebo právní 
předpisy členských států v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, musejí existovat jasné 
parametry, na jejichž základě by bylo možné řádně hodnotit a definovat riziko. Toto 
hodnocení by však nemělo být ponecháno pouze na hospodářských subjektech, nýbrž by měla 
existovat kontrola ze strany orgánů dohledu nad trhem, která by byla založena alespoň 
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na prohlášení hospodářských subjektů ohledně provádění hodnocení příslušného rizika. To je 
obzvláště důležité v případě dovážených výrobků, jelikož dovozci mohou mít omezené znalosti 
o tom, jakým způsobem se požadavky odstavce 2 vztahují na dovezené zboží.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla 
na výrobku uvedena země jeho původu, 
nebo v případech, kdy to velikost nebo 
povaha výrobku neumožňuje, aby byl tento 
údaj uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

1. Výrobci, dovozci a distributoři zajistí, 
aby byla na výrobku určeném pro koncové 
zákazníky uvedena země jeho původu, 
nebo v případech, kdy to velikost nebo 
povaha tohoto výrobku neumožňuje, aby 
byl tento údaj uveden na obalu nebo 
v dokladu přiloženém k danému výrobku, 
jako jsou informační materiály v místě 
prodeje. Výrobci nebo dovozci musejí 
zajistit, aby byla země původu uvedena 
na všech výrobcích prodávaných v rámci 
Evropské unie nehledě na to, zda výrobek 
pochází z EU nebo ze země mimo EU. 
Distributoři před prodejem nebo 
nabízením výrobků na trhu EU 
zkontrolují, zda výrobce nebo dovozce 
spotřební výrobek řádně označil.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uvedení země původu výrobku je 
vyjádřeno nápisem „vyrobeno v“, k němuž 
je připojen název země původu. Označení 
lze uvést v jakémkoli úředním jazyce 
Evropské unie, který je pro koncového 
zákazníka v členském státě, kde má být 
zboží uvedeno na trh, snadno 
srozumitelný. U výrobků, které jsou 
prodávány v zemích, v nichž se pro jazyk 



PE513.019v02-00 14/20 AD\1003298CS.doc

CS

používá latinka, nesmí být označení 
uvedeno jiným písmem, přičemž v zemích, 
v nichž se užívá jiné písmo, musí být nápis 
uveden i v latince.

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit způsoby označování země původu a umožnit dodavatelům zvolit pro své 
spotřebitele vhodný jazyk.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Označení země původu musí být 
čitelné a nesmazatelné, musí být 
za normálních podmínek viditelné, 
výrazně odlišné od ostatních údajů 
a uvedeno způsobem, který není zavádějící 
ani nevyvolá mylný dojem, pokud jde 
o původ zboží.

Odůvodnění

V zájmu informovanosti a bezpečnosti spotřebitelů je velmi důležité zaručit, aby bylo označení 
země původu pravé a aby se nevyužívalo k matení spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 7 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Článek 7 tohoto nařízení se použije 
na výrobky určené pro koncové 
spotřebitele kromě produktů rybolovu 
a akvakultury, jak jsou definovány 
v článku 1 nařízení (ES) č. 104/2000, 
a potravin, jak jsou definovány v článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, může se na štítku 
s označením „vyrobeno v“ uvést buď 
Unie, nebo konkrétní členský stát.
Na veškerém spotřebním zboží uváděném 
na trh EU by měl být uveden také název 
a adresa výrobce.

Pozměňovací návrh 22

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 
vyhodnoceným na základě článku 6
vypracuje výrobce technickou 
dokumentaci. Technická dokumentace 
obsahuje, je-li to vhodné:

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uvedením výrobku na trh dovozci 
zajistí, aby byl výrobek v souladu 
s požadavkem na obecnou bezpečnost 
stanoveným v článku 4 a aby výrobce 
splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 4, 
6 a 7.

1. Před uvedením výrobku na trh mají 
dovozci stejné povinnosti jako výrobci 
EU, a proto zajistí, aby byl výrobek 
v souladu s požadavkem na obecnou 
bezpečnost stanoveným v článku 4, aby 
výrobce plnil požadavky stanovené 
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v článku 8 a aby průvodní technická 
dokumentace osvědčovala soulad 
výrobku, pokud jde o možná rizika, která 
jsou s ním spojena.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jelikož se povinnosti uvedené v čl. 8 
odst. 4 zakládají na hodnocení rizika 
spojeného s výrobkem, které může být 
v třetích zemích posuzováno na základě 
jiných kritérií a parametrů, má dovozce 
povinnost zajistit, aby zahraniční výrobce 
vzal v úvahu stejné parametry EU, jako 
jsou uvedeny v článku 6, které musejí být 
uvedeny v technické dokumentaci, již 
musí předložit dovozci.

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby hodnocení rizika provedené zahraničními výrobci bylo založeno 
na stejných požadavcích EU, pokud jde o výrobky, které se do EU dovážejí nebo které 
se uvádějí na trh EU.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobci zajistí, aby byl na jejich 
výrobcích uveden typ, série nebo sériové 
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci výrobku, který je pro 
spotřebitele snadno viditelný a čitelný, 
anebo v případech, kdy to velikost nebo 
povaha výrobku neumožňuje, aby byla 
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požadovaná informace uvedena na obalu 
nebo v dokladu přiloženém k výrobku. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou 
s výrobkem spojena, provádějí dovozci 
s cílem chránit zdraví a bezpečnost osob 
zkoušky vzorků výrobků dodávaných 
na trh, prošetřují stížnosti a vedou knihy 
stížností, záznamy o nevyhovujících 
výrobcích a jejich staženích z oběhu 
a průběžně o všech těchto kontrolách 
informují výrobce a distributory.

6. Úměrně možným rizikům, jež jsou 
s výrobkem spojena a která jsou 
vyhodnocena na základě článku 6, 
provádějí dovozci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost osob zkoušky vzorků výrobků 
dodávaných na trh, prošetřují stížnosti 
a vedou knihy stížností, záznamy 
o nevyhovujících výrobcích a jejich stažení
z oběhu a průběžně o všech těchto 
kontrolách informují výrobce 
a distributory.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, 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 
okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Kromě toho, pokud výrobek není 
bezpečný, dovozci 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 

7. Dovozci, 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 
okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení výrobku do souladu, nebo jej 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Dovozci 
o tom navíc neprodleně informují orgány 
dozoru jednotlivých členských států 
nad trhem, v nichž výrobek dodávali 
na trh, a uvedou podrobnosti zejména 
o riziku pro zdraví a bezpečnost 
a o přijatých nápravných opatřeních.
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opatřeních.

Pozměňovací návrh 28

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, a na vyžádání ji 
spolu s doklady potvrzujícími podstatné 
rozdíly mezi svými modely poskytnou 
orgánům dozoru nad trhem 
a hospodářskému subjektu, kterému 
distribuují své výrobky.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh, není bezpečný nebo 
nesplňuje příslušné požadavky uvedené 
v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 a čl. 10 odst. 3 a 4, 
se ujistí, že byla přijata nápravná opatření 
nezbytná k uvedení dotčeného výrobku 
do souladu, případně k jeho stažení z trhu 
nebo stažení z oběhu. Kromě toho, pokud 
výrobek není bezpečný, distributoři o tom 
neprodleně informují výrobce, případně 
dovozce, jakož i 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.

5. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že výrobek, který 
dodali na trh Unie nebo na internetový trh, 
není bezpečný nebo nesplňuje příslušné 
požadavky uvedené v čl. 8 odst. 6, 7 a 8 
a čl. 10 odst. 3 a 4, se ujistí, že byla přijata 
nápravná opatření nezbytná k uvedení 
dotčeného výrobku do souladu, k jeho 
stažení z trhu nebo stažení z oběhu. Kromě 
toho, pokud výrobek není bezpečný, 
distributoři o tom neprodleně informují 
výrobce, případně dovozce, jakož i 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.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání sankcí za porušení tohoto 
nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
o těchto ustanoveních uvědomí Komisi 
nejpozději do [vložit datum – 3 měsíce 
před datem použitelnosti tohoto nařízení] 
a neprodleně ji uvědomí o veškerých 
pozdějších změnách, které se jich týkají.

1. Členské státy stanoví pravidla 
pro ukládání sankcí za porušení tohoto
nařízení na úrovni jejich společné 
minimální hranice navržené Komisí 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
pro zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy o těchto 
ustanoveních uvědomí Komisi nejpozději 
do [vložit datum – 3 měsíce před datem 
použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně 
ji uvědomí o veškerých pozdějších 
změnách, které se jich týkají. Stanovené 
sankce musejí být harmonizované 
a přiměřené, pokud jde o hodnotu zboží, 
jeho kvantitu a dobu, po kterou bylo 
na trhu.
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Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, 
Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek 
Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek


