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Pozměňovací návrh 10
Salvatore Iacolino

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 na 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).

Or. it

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 na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 11
Cristiana Muscardini

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 na jejich vlastnosti, 
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).
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Or. it

Pozměňovací návrh 12
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby orgány dozoru nad trhem pomáhaly hospodářským subjektům 
(např. výrobcům, dovozcům apod.) s hodnocením rizika 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 13
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) „rizikem“ riziko, které by mohlo 
nepříznivě ovlivnit zdraví a bezpečnost 
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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 
použití a případně požadavků na jeho 
uvedení do provozu, instalaci a údržbu;

Or. en

Odůvodnění

V CPSD 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 14
Jörg Leichtfried

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 
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 

(20) Je nezbytné zajistit, aby všechny 
výrobky uváděné na trh EU byly bezpečné, 
aby tak byla zaručena mimo jiné vysoká 
úroveň ochrany spotřebitelů. Zdůrazňuje, 
že identifikace výrobku, uvedení jeho 
původu a dohledatelnost výrobků v celém 
dodavatelském řetězci pomůže určit 
ekonomická a přijmout účinná nápravná 
opatření proti nebezpečným výrobkům, 
jako jsou případy jejich cíleného 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 
měly být uvedeny informace umožňující 
identifikaci výrobku, výrobce a případného 
dovozce. Výrobci by rovněž měli 
vypracovat technickou dokumentaci 
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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.

týkající se výrobků, pro niž si mohou zvolit 
nejvhodnější a nákladově nejefektivnější 
(například elektronickou) podobu. 
Evropský parlament v této souvislosti 
naléhá na Komisi, aby ke zvýšení 
povědomí o nebezpečných výrobcích 
na vnitřním trhu nehledě na hranice 
vytvořila veřejnou databázi informací 
o bezpečnosti spotřebního zboží. Vyzývá 
Komisi, aby odborníkům v oblasti 
bezpečnosti výrobků, výrobcům, 
organizacím obchodníků a spotřebitelů 
a orgánům členských států zpřístupnila 
všechny příslušné informace a zajistila 
přitom jejich nezbytnou důvěrnost. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Cristiana Muscardini

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 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. 

(20) Zajištění identifikace a dohledatelnosti 
výrobků v celém dodavatelském řetězci 
pomáhá určit hospodářské subjekty a 
přijmout účinná nápravná opatření proti 
nebezpečným výrobkům, jako jsou cílená 
stažení z oběhu a zničení výrobků. 
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 
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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.

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.

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Aby se podniky a spotřebitelé v dané 
problematice vyznali, je nezbytné 
na úrovni EU vytvořit zjednodušený, 
spolehlivý a jednotný systém označování 
a certifikace výrobků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Marielle de Sarnez

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

(20b) Označování původu výrobků se 
musí zakládat na přísných technických 
specifikacích a kritériích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Christofer Fjellner

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přestože se v případě bezpečnosti výrobků jedná o důležitý pojem, není objektivně doloženo, 
že by povinné označování jejich původu napomáhalo bezpečnosti. Vhodnější by byl 
dobrovolný přístup. Vzhledem k tomu, že ustanovení článku 8 by umožnila nezbytnou 
a dostatečnou možnost dohledání původu, je kromě toho otázkou, zda by mělo povinné 
označování původu nějaký přínos.

Pozměňovací návrh 20
Christofer Fjellner

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 

(21) Uvedení původu nahrazuje základní 
požadavky na dohledatelnost, které 
se týkají názvu a adresy výrobce. Zejména 
uvedení země původu může pomoci
při identifikaci skutečného místa výroby 
ve všech případech, kdy nelze výrobce 
kontaktovat nebo kdy je jeho udaná adresa 
odlišná od skutečného místa výroby. 
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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.

Uvedení původu by mělo být v případech, 
kdy je to pro výrobce z obchodního 
hlediska výhodné, dobrovolné.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jörg Leichtfried

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) Zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly 
výrobky dohledatelné a aby byly opatřeny 
sledovacími štítky umožňujícími určit 
zemi jejich původu a odpovědného 
výrobce. Je velmi důležité zajistit 
spolehlivou dohledatelnost ve všech fázích 
životnosti výrobku a zároveň dbát na to, 
aby tento krok nevedl k vyšší 
administrativní zátěži. 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, aby mohli být 
spotřebitelé informováni o udržitelnosti 
výrobku, pokud jde o sociální, ekologické 
a výrobní normy a o kvalitu a bezpečnost 
samotného výrobku. 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 
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výrobků s cílem učinit vhodné následné 
kroky. Vyzývá proto Komisi, aby 
se aktivněji podílela na koordinaci 
činnosti evropských orgánů dohledu 
nad trhem, celních orgánů a příslušných 
orgánů členských států a třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Salvatore Iacolino

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 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. 
Informace pro spotřebitele jsou doplněny 
uvedením původu materiálů, z nichž 
se určitý výrobek skládá. 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. it

Odůvodnění

Uvedení země původu výrobku neposkytuje spotřebiteli úplné informace o jeho skutečném 
původu, a je proto nutné je doplnit o informace o materiálech, z nichž se skládá.
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Pozměňovací návrh 23
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Je nutné vést informační kampaně 
a kampaně na zvyšování povědomí 
spotřebitelů o úloze orgánů dohledu 
nad trhem, aby je mohli podle potřeby 
využívat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se sankcí, které se uplatní 
při porušování tohoto nařízení, a zajistit, 
aby byly uplatňovány. Je nezbytné, aby 
byly sankce ve všech členských státech 
sjednoceny, aby nedocházelo k vyššímu 
dovozu a distribuci ve státech, kde jsou 
sankce nižší než v ostatních státech. 
Sankce musejí být přiměřené, pokud jde 
o kvantitu, hodnotu zboží a dobu, 
po kterou bylo na trhu, a navíc účinné
a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
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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:

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

V případě stavebnin se obvykle jedná o meziprodukty, nikoli o konečné výrobky. 
Ve zřídkavých případech, kdy je nutné, aby se požadavky týkající se bezpečnosti vztahovaly 
na samotný výrobek, nabízí uvedené 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).
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Pozměňovací návrh 27
Jörg Leichtfried

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o rozvoj internetového prodeje 
a celního odbavení, zaměřuje se pozornost 
na obtíže, s nimiž se orgány dohledu 
nad trhem setkávají při přijímání opatření 
proti nebezpečným výrobkům prodávaným 
na internetu. Aby bylo možné řešit otázku 
přiměřené kontroly dovážených výrobků, 
vyzývá Komisi, aby na jedné straně 
vypracovala konkrétní nástroje pro celní 
orgány a na druhé straně dále 
prohloubila spolupráci mezi orgány 
na prosazování práva. Bere na vědomí, 
že roste počet výrobků ze třetích zemí 
zakoupených spotřebiteli na internetu, 
které nesplňují evropské normy, čímž 
ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů. 
Vyzývá proto Komisi, aby zpřísnila 
a standardizovala celní kontrolu a dohled 
nad trhem výrobků kupovaných 
prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje 
kromě toho, že Komise a příslušné 
vnitrostátní orgány by měly dále rozvíjet 
kampaně na zvyšování informovanosti, 
které by spotřebitele informovaly o riziku 
nákupu falšovaných výrobků, a to 
zejména na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Salvatore Iacolino

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;

Or. it

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30
Cristiana Muscardini

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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 
posuzováno případné riziko související 
s výrobkem. S tímto posuzováním mohou 
hospodářským subjektům pomoci 
na požádání orgány dozoru nad trhem.

Or. en

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 
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 32
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 7 vypouští se
Uvedení původu
1. Výrobci a dovozci zajistí, aby byla 
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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.
2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 
Společenství.
3. Je-li za zemi původu podle odstavce 2 
určen členský stát Unie, mohou výrobci 
nebo dovozci uvést buď Unii, nebo 
konkrétní členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Přestože se v případě bezpečnosti výrobků jedná o důležitý pojem, není objektivně doloženo, 
že by povinné označování původu napomáhalo bezpečnosti. Vhodnější by byl dobrovolný 
přístup. Vzhledem k tomu, že ustanovení článku 8 by umožnila nezbytnou a dostatečnou 
možnost dohledání původu, je kromě toho otázkou, zda by mělo povinné označování původu 
nějaký přínos.

Pozměňovací návrh 33
Christofer Fjellner

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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Christofer Fjellner

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 a dovozci by měli zajistit, aby 
byla na výrobku uvedena země jeho 
původu, nebo v případech, kdy to velikost 
nebo povaha výrobku neumožňuje, aby 
mohl být tento údaj uveden na obalu nebo 
v dokladu přiloženém k výrobku, a to 
dobrovolně v případech, kdy je to pro ně 
z obchodního hlediska přínosné.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Hans-Peter Martin

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 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. Probíhá-li 
podstatná část výroby v různých zemích, je 
nutné uvést všechny tyto země seřazené 
podle jejich podílu v rámci hodnotového 
řetězce.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Jörg Leichtfried
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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 a dovozci výrobků musejí uvést 
zemi původu, aby bylo možné zboží 
v rámci dodavatelského řetězce zpětně 
dohledat. Uvedení země původu zboží má 
kromě toho zásadní úlohu, pokud jde 
o stažení výrobků z oběhu nebo o stažení 
nebezpečných výrobků z trhu EU. 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. Není-li vzhledem 
k velikosti, příp. povaze výrobku možné 
zemi původu uvést, je nutné, aby byl tento 
údaj uveden na obalu nebo v přiloženém
dokladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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 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, jako jsou 
informační materiály v místě prodeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Salvatore Iacolino
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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 a dovozci zajistí, aby byla 
na výrobku uvedena země jeho původu 
i jeho materiálové složení, nebo 
v případech, kdy to velikost nebo povaha 
výrobku neumožňuje, aby byl tento údaj 
uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k výrobku.

Or. it

Odůvodnění

Uvedení země původu výrobku neposkytuje spotřebiteli úplné informace o jeho skutečném 
původu, a je proto nutné je doplnit o informace o materiálech, z nichž se skládá.

Pozměňovací návrh 39
Daniel Caspary

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 a dovozci zajistí, aby byla 
na výrobku určeném pro koncové 
spotřebitele uvedena země jeho původu, 
nebo v případech, kdy to velikost nebo 
povaha výrobku určeného pro koncové 
spotřebitele neumožňuje, aby byl tento 
údaj uveden na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k tomuto výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (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
spotřebitele v členském státě, kde bude 
zboží uvedeno na trh, snadno 
srozumitelný. U výrobků, které jsou 
prodávány v zemích, v nichž se pro jazyk 
používá latinka, nesmí být označení 
uvedeno jiným písmem, přičemž v zemích, 
v nichž se užívá jiné písmo, musí být nápis 
uveden i v latince.

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Původ zboží označují slova 
„vyrobeno v“ spolu s názvem země 
původu. Označení lze uvést v jakémkoli 
úředním jazyce Evropské unie, který je 
pro koncového spotřebitele v členských 
státech, kde bude zboží uvedeno na trh, 
snadno srozumitelný, nebo v anglickém 
jazyce s použitím slov „made in“ 
a anglického názvu země původu. 
V případě výrobků, které se prodávají 
v zemích, jejichž jazyk používá latinskou 
abecedu, nelze k označování používat jiná 
písmena než latinská.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při určování země původu ve smyslu 
odstavce 1 se použijí pravidla 
o nepreferenčním původu stanovená 
v článcích 23 až 25 nařízení Rady (EHS) 
č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex
Společenství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
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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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Christofer Fjellner

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spotřební zboží prodávané v rámci Evropské unie musí odpovídat určitým normám, aby 
splňovalo bezpečnostní požadavky stanovené ve směrnicích EU. Proto by bylo z hlediska 
prosazování těchto norem uvádění původu irelevantní. V tomto ohledu je zásadní kontrola 
trhu.

Pozměňovací návrh 46
Jörg Leichtfried

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 být na štítku 
s označením „vyrobeno v“ uvedena buď 
Unie, nebo konkrétní členský stát. 
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Na veškerém spotřebitelském zboží 
uváděném na trh EU by měl být uveden 
také název a adresa výrobce. Informace 
o původu výrobků povedou ke zvýšení 
účinnosti orgánů dohledu nad trhem 
při dohledávání nebezpečných výrobků 
na trhu EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jörg Leichtfried

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
výrobci kromě označování zboží údajem 
„vyrobeno v“ poskytovaly veřejným 
orgánům informace o bezpečnosti svých 
výrobků. Zdůrazňuje, že povinnosti 
distributorů by měly vést k tomu, aby před 
prodejem nebo nabízením výrobků 
na trhu EU byla provedena kontrola toho, 
zda výrobce nebo dovozce spotřební 
výrobek řádně označil.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zboží může být z technických nebo 
obchodních důvodů osvobozeno 
od povinnosti označovat původ. Zboží 
může být od povinnosti označovat původ 
osvobozeno také v případě, že zemi 
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původu stanovují pravidla označování 
původu jako taková, aniž by se 
spotřebitelům dostalo příslušných 
informací, tj. v případech, kdy je výrobek 
výsledkem složitého diverzifikovaného 
nadnárodního výrobního řetězce nebo kdy 
je přidaná hodnota, kterou výrobek získal 
v zemi své poslední významné úpravy, 
nepodstatná.

Or. en

Odůvodnění

Při označování země původu jsou základem mezinárodního obchodního systému 
nepreferenční pravidla označování původu. S tím, jak se výrobní řetězce stále více 
diverzifikují a globalizují, jsou informace o zemi původu pro spotřebitele často zavádějící, 
jelikož má mylný dojem, že daný výrobek je výroben celý či alespoň z velké části v zemi 
uvedené na etiketě.

Pozměňovací návrh 49
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
provádějí výrobci s cílem chránit zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů 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 distributory.

3. Úměrně možným rizikům výrobku 
vyhodnoceným na základě článku 6 pověří
výrobci s cílem chránit zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů nezávislý třetí subjekt 
prováděním kontroly souladu výrobků 
s předpisy a zkoušek vzorků výrobků 
dodávaných na trh, prošetřováním stížností
a vedením knih stížností a záznamů
o nevyhovujících výrobcích a o jejich 
stažení z oběhu a úkolem o všech těchto 
kontrolách distributory průběžně
informovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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:

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marielle de Sarnez

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 
se na dovozce vztahují stejné povinnosti 
jako na evropské výrobce, přičemž 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
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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 
různých kritérií a parametrů, má dovozce 
povinnost zajistit, aby zahraniční výrobce 
vzal v úvahu stejné parametry EU, jako 
jsou uvedeny v článku 6, a které musejí 
být uvedeny v technické dokumentaci, 
kterou musí předložit dovozci.

Or. en

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 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Hans-Peter Martin
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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 jazycích, které jsou
spotřebiteli snadno srozumitelné, 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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 
vyhodnoceným na základě článku 6, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7
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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 
opatřeních.

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 s tímto 
nařízením, nebo jej stáhnou z trhu nebo 
z oběhu. Dovozci o tom navíc 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

Pozměňovací návrh 57
Cristiana Muscardini

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 potvrzující podstatné 
rozdíly mezi svými modely poskytnou 
orgánům dozoru nad trhem
a hospodářskému subjektu, kterému 
distribuují své výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
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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 unijní 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 
s příslušnými požadavky, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 13 vypouští se
Osvobození výrobců, dovozců 
a distributorů od některých povinností
1. Povinnost informovat orgány dozoru 
nad trhem podle čl. 8 odst. 9, čl. 10 odst. 2 
a 7 a čl. 11 odst. 3 a 5 se neuplatní, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:
a) není bezpečný pouze omezený počet 
přesně definovaných výrobků;
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b) výrobce, dovozce nebo distributor může 
prokázat, že riziko je v plném rozsahu 
pod kontrolou a nemůže dále ohrozit 
zdraví a bezpečnost osob;
c) příčina rizika spojeného s výrobkem je 
takového druhu, že její znalost 
nepředstavuje pro orgány ani 
pro veřejnost užitečnou informaci.
2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit situace, které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1. 
Uvedené prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 3.
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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. U veškerých výrobků, kategorií nebo 
skupin výrobků, které mohou vzhledem 
ke svým specifickým vlastnostem nebo 
zvláštním podmínkám distribuce či 
používání nést riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob, Komise požaduje, aby 
hospodářské subjekty, které uvádějí 
a dodávají tyto produkty na trh, zavedly 
systém dohledatelnosti nebo se k němu 
připojily.
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém dohledatelnosti sestává 
ze shromažďování a uchovávání údajů 
elektronickými prostředky, které umožňují 
identifikovat výrobek a hospodářské 
subjekty zapojené do jeho dodavatelského 
řetězce, jakož i umístění nosiče údajů 
na výrobku, jeho obalu nebo průvodních 
dokladech umožňujících přístup k těmto 
údajům.

2. Systém dohledatelnosti sestává 
ze shromažďování a uchovávání údajů 
elektronickými prostředky, které umožňují 
identifikovat výrobek a hospodářské 
subjekty zapojené do jeho dodavatelského 
řetězce, včetně výrobců z EU 
i zahraničních výrobců, jakož i umístění 
nosiče údajů na výrobku, jeho obalu nebo 
průvodních dokladech umožňujících 
přístup k těmto údajům. Systém 
dohledatelnosti se vztahuje jak 
na tuzemské, tak i na dovezené výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Marielle de Sarnez

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 a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
jednotné, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Jörg Leichtfried

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 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 [vložte datum – 3 měsíce 
před datem použitelnosti tohoto nařízení] 
a neprodleně ji uvědomí o veškerých 
pozdějších změnách, které se jich týkají.
Stanovené sankce mohou být přiměřené, 
pokud jde o kvantitu, hodnotu zboží 
a dobu, po kterou bylo na trhu.

Or. en



PE514.717v02-00 34/34 AM\1000100CS.doc

CS


