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Pozměňovací návrh 1
Carl Schlyter

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje, že globalizace, častější 
využívání externích služeb a nárůst 
mezinárodního obchodu znamenají, že se 
na světových trzích obchoduje s více 
výrobky; domnívá se, že úzká spolupráce 
mezi světovými regulačními orgány a 
dalšími zúčastněnými stranami v oblasti 
bezpečnosti spotřebních výrobků je klíčová 
pro řešení problémů způsobovaných 
komplexními dodavatelskými řetězci a 
větším objemem obchodu;

1. upozorňuje, že globalizace, častější 
využívání externích služeb a nárůst 
mezinárodního obchodu znamenají, že se 
na světových trzích obchoduje s více 
výrobky; domnívá se, že úzká spolupráce 
mezi světovými regulačními orgány a 
dalšími zúčastněnými stranami v oblasti 
bezpečnosti spotřebních výrobků je klíčová 
pro řešení problémů způsobovaných 
komplexními dodavatelskými řetězci a 
větším objemem obchodu; očekává, že 
přezkum směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků přinese návrhy opatření pro 
dohled nad trhem, která budou dostačující 
k tomu, aby byly společnosti za své 
výrobky ve všech fázích dodavatelského 
řetězce skutečně odpovědné;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Carl Schlyter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro naše obchodní 
partnery a výrobce ze třetích zemí, kteří 
uvádějí své výrobky na trh EU, je 
nezbytné, aby existoval jednotný kontrolní 
systém EU; je toho názoru, že Komise by 
se při přípravě návrhu přezkumu směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků měla vážně 
zabývat možností začlenit ustanovení o 
dohledu nad trhem z této směrnice do 

3. zdůrazňuje, že pro naše obchodní 
partnery a výrobce ze třetích zemí, kteří 
uvádějí své výrobky na trh EU, je 
nezbytné, aby pro všechny výrobky 
existoval jednotný kontrolní systém EU, a 
to za předpokladu, že jeho normy budou 
přinejmenším odpovídat těm nejpřísnějším 
normám v jakémkoli členském státě EU; 
je toho názoru, že Komise by se při 
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nového legislativního rámce; přípravě návrhu přezkumu směrnice o 
obecné bezpečnosti výrobků měla vážně 
zabývat možností začlenit ustanovení o 
dohledu nad trhem z této směrnice do 
nového legislativního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
David Martin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pro naše obchodní 
partnery a výrobce ze třetích zemí, kteří 
uvádějí své výrobky na trh EU, je 
nezbytné, aby existoval jednotný kontrolní 
systém EU; je toho názoru, že Komise by 
se při přípravě návrhu přezkumu směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků měla vážně 
zabývat možností začlenit ustanovení o 
dohledu nad trhem z této směrnice do 
nového legislativního rámce;

3. zdůrazňuje, že pro naše obchodní 
partnery a výrobce ze třetích zemí, kteří 
uvádějí své výrobky na trh EU, je důležité, 
aby pro všechny výrobky existoval 
jednotný kontrolní systém EU; je toho 
názoru, že Komise musí při přípravě 
návrhu přezkumu směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků začlenit ustanovení o 
dohledu nad trhem z této směrnice do 
nového legislativního rámce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by 
nebylo užitečné zřídit podobný systém, 
jako je systém RAPEX-Čína, i pro jiné 
obchodní partnery, zejména pro ty, jejichž 
výrobky byly do systému RAPEX 
oznámeny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Małgorzata Handzlik

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
výrobky dohledatelné a opatřovány 
sledovacími štítky, na jejichž základě by 
bylo možné určit jejich zemi původu a 
odpovědného výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cristiana Muscardini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že čím dál více výrobků 
ze třetích zemí je zakoupeno na internetu, 
přičemž si spotřebitelé nemusí být vědomi, 
že tyto výrobky nemusí nutně splňovat 
evropské normy a mohou pro uživatele 
představovat bezpečnostní riziko;
konstatuje, že výrobky ze třetích zemí 
zakoupené spotřebiteli na internetu 
představují výzvu pro celní orgány i 
orgány dozoru nad trhem; vyzývá Komisi, 
aby se zabývala možnými řešeními tohoto 
problému a posílila důvěru spotřebitelů v 
elektronický obchod.

5. bere na vědomí, že roste počet výrobků
zakoupených spotřebiteli na internetu, 
které pocházejí ze třetích zemí a nesplňují 
evropské normy, čímž ohrožují bezpečnost 
a zdraví spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby 
posílila a standardizovala celní kontroly 
výrobků zakoupených na internetu a 
prováděla dohled nad trhem, přičemž se 
zaměří především na výrobky, které 
mohou spotřebitelům způsobit přímou 
újmu, jako jsou farmaceutické a 
potravinářské výrobky; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby se zabývala možnými 
řešeními tohoto problému s cílem posílit
důvěru spotřebitelů v elektronický obchod.

Or. it
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Pozměňovací návrh 7
David Martin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že čím dál více výrobků 
ze třetích zemí je zakoupeno na internetu, 
přičemž si spotřebitelé nemusí být vědomi, 
že tyto výrobky nemusí nutně splňovat 
evropské normy a mohou pro uživatele 
představovat bezpečnostní riziko; 
konstatuje, že výrobky ze třetích zemí 
zakoupené spotřebiteli na internetu 
představují výzvu pro celní orgány i 
orgány dozoru nad trhem; vyzývá Komisi, 
aby se zabývala možnými řešeními tohoto 
problému a posílila důvěru spotřebitelů v 
elektronický obchod.

5. bere na vědomí, že čím dál více výrobků 
ze třetích zemí je zakoupeno na internetu, 
přičemž si spotřebitelé nemusí být vědomi, 
že tyto výrobky nemusí nutně splňovat 
evropské normy a mohou pro uživatele 
představovat bezpečnostní riziko; 
konstatuje, že výrobky ze třetích zemí 
zakoupené spotřebiteli na internetu 
představují výzvu pro celní orgány i 
orgány dozoru nad trhem; vyzývá Komisi, 
aby se zabývala možnými řešeními tohoto 
problému.

Or. en


