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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament vyzval ve svém usnesení ze dne 8. března 20011 Komisi k tomu, aby 
vytvořila společný evropský rámec pro dozor nad trhem, který by nahradil stávající stále 
složitější a objemnější systém dozoru nad trhem koncipovaný pro konkrétní odvětví. 

V reakci na tuto žádost představila Komise dne 13. února 2013 tzv. „balíček o bezpečnosti 
výrobků a dohledu nad trhem“, který zahrnuje rovněž návrh nařízení o bezpečnosti 
spotřebních výrobků a víceletý akční plán pro dozor nad trhem na období 2013–2015. Cílem 
nařízení o dozoru nad trhem s výrobky je vyjasnit regulační rámec pro dozor nad trhem 
v oblasti nepotravinářského zboží sloučením pravidel pro dozor nad trhem, která jsou součástí 
různých právních předpisů, jež se v některých případech týkají pouze konkrétních odvětví, 
do jediného právního nástroje, který bude horizontálně uplatňován ve všech odvětvích. Tento 
návrh tak zjednodušuje a posiluje stávající právní předpisy v oblasti dozoru nad trhem.

Dozor nad trhem se čím dál častěji stává předmětem znepokojení. Zatímco nelze přehlížet 
skutečnost, že na trh Unie je uváděno stále větší množství nevyhovujících výrobků, panují 
obavy v souvislosti s tím, že některé členské státy nepřidělily dostatečné množství zdrojů 
orgánům dozoru nad trhem k tomu, aby mohly plnit své úkoly. Tyto obavy vycházejí 
z jednoznačného obchodního hlediska: Vzhledem k tomu, že EU v rámci dohod o volném 
obchodu nadále otevírá své trhy zboží ze třetích zemí, pocházejí spotřební výrobky uváděné 
na evropský vnitřní trh stále častěji z těchto zemí. Ve velké řadě případů není možné výrobce 
nevyhovujícího výrobku dovezeného ze třetí země odhalit. Evropští výrobci investují nemalé 
částky do toho, aby jejich výrobky vyhovovaly právním předpisům EU. Konkurenční 
subjekty ze třetích zemí, které tyto předpisy nedodržují, tak ohrožují nejen dosahování 
nejrůznějších cílů veřejných politik EU, ale narušují i konkurenceschopnost evropského 
průmyslu.    

Navrhovatel by chtěl v této souvislosti učinit několik návrhů:
 Je třeba posílit spolupráci s orgány dozoru nad trhem ze třetích zemí, zejména těch, 

které mají preferenční přístup na evropský vnitřní trh. 
 Evropská komise by měla při obchodních jednáních trvat na tom, aby orgány dozoru 

nad trhem vzájemně spolupracovaly.
 Členské státy musí orgánům dozoru nad trhem a celním orgánům přidělit dostatečné 

zdroje na to, aby mohly plnit své úkoly, a to zejména proto, že hlavní zátěž musí nést 
orgány v hlavních vstupních místech na evropský vnitřní trh (v přístavech), přičemž 
rizika se týkají celé Unie.  

 Komise by se měla aktivněji podílet na posilování spolupráce v této záležitosti s cílem 
zajistit rovné podmínky s ohledem na uplatňování systému dozoru nad trhem EU 
a ubránit se nepoctivým obchodníkům, kteří v systému dozoru nad trhem hledají slabá 
místa. 

 Komise by měla kriticky posoudit fungování mechanismů spolupráce mezi členskými 
státy a se třetími zeměmi.

Evropská komise by měla zřídit a koordinovat celoevropskou databázi úrazů (IDB), která by 

                                               
1 Obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem – usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 
o přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem. 
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podporovala příslušné orgány při provádění opatření v oblasti dozoru nad trhem. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 8. března 2011 o 
přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků a dohledu nad trhem 
(2010/2085(INI))

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro zaručení volného pohybu výrobků 
v rámci Unie je nezbytné zajistit, aby tyto 
výrobky splňovaly požadavky na vysokou 
úroveň ochrany obecných zájmů, jako je 
zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního prostředí a 
veřejná bezpečnost. Důrazné prosazování 
těchto požadavků je nezbytné, aby mohly 
být tyto zájmy řádně chráněny a aby se 
vytvořily podmínky, díky nimž se bude 
dařit spravedlivé hospodářské soutěži na 
trhu Unie se zbožím. Proto je zapotřebí, 
aby existovala pravidla pro dozor nad 
trhem a pro kontrolu výrobků vstupujících 
do Unie ze třetích zemí.

(1) Pro zaručení a zlepšení fungování 
jednotného trhu a volného pohybu 
výrobků v rámci Unie je nezbytné zajistit, 
aby tyto výrobky splňovaly požadavky na 
vysokou úroveň ochrany obecných zájmů, 
jako je zdraví a bezpečnost obecně, zdraví 
a bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního prostředí a 
veřejná bezpečnost. Důrazné prosazování 
těchto požadavků je nezbytné, aby mohly 
být tyto zájmy řádně chráněny a aby se 
vytvořily podmínky, díky nimž se bude 
dařit spravedlivé hospodářské soutěži na 
trhu Unie se zbožím. Proto je zapotřebí, 
aby existovala pravidla pro dozor nad 
trhem a pro kontrolu výrobků vstupujících 
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do Unie ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) S ohledem na poslední údaje 
Eurobarometru, které svědčí o snížení 
důvěry spotřebitelů v bezpečnost výrobků 
prodávaných v EU, by Unie měla posílit 
svůj regulační rámec pro dozor nad trhem 
s cílem získat důvěru evropských 
spotřebitelů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Nové i použité výrobky, které 
pocházejí ze zemí mimo Unii, smějí být 
uváděny na trh pouze poté, co byly 
propuštěny do volného oběhu. Na vnějších 
hranicích Unie se vyžadují účinné 
kontroly, aby mohlo být pozastaveno 
propuštění výrobků, které mohou 
představovat riziko, kdyby byly uvedeny 
na trh Unie, dokud orgány dozoru nad 
trhem neprovedou hodnocení a nevydají 
konečné rozhodnutí.

(19) Nové i použité výrobky, které 
pocházejí ze zemí mimo Unii, smějí být 
uváděny na trh pouze poté, co byly 
propuštěny do volného oběhu. Na vnějších 
hranicích Unie se v souladu se zásadou 
jednotnosti společné obchodní politiky 
vyžadují účinné kontroly, aby mohlo být 
pozastaveno propuštění výrobků, které 
mohou představovat riziko, kdyby byly 
uvedeny na trh Unie, dokud orgány dozoru 
nad trhem neprovedou hodnocení a 
nevydají konečné rozhodnutí. Komise by 
měla posoudit účinnost těchto kontrol 
s cílem ujistit se, že na všech vstupních 
místech na trh Unie jsou dodržovány 
stejné normy, aby nepoctiví obchodníci 
nevstupovali se svým zbožím na trh Unie v 
místech, kde jsou předpisy upravující 
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dozor nad trhem EU uplatňovány méně 
přísným způsobem. 

Or. en

Odůvodnění

Bylo zjištěno, že u dováženého zboží je vyšší pravděpodobnost toho, že nebude vyhovovat 
právním předpisům EU. Hrozí, že nepoctiví obchodníci budou se svým zbožím vstupovat 
do Unie tam, kde systém dohledu nad trhem Unie není dostatečně přísně uplatňován. Komise 
musí zajistit, aby byl tento systém uplatňován v celé Unii jednotným způsobem. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vyzývat příslušné orgány k lepší spolupráci nestačí. Komise musí tuto spolupráci aktivně 
podpořit v roli prostředníka a poradce.  
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Mělo by docházet k účinné, rychlé a 
přesné výměně informací mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
Komisí. Proto je nutné zřídit pro tuto 
výměnu účinné nástroje. Systém Unie pro 
rychlou výměnu informací (RAPEX) již 
prokázal svou účinnost a efektivitu. 
RAPEX umožňuje přijímat v celé Unii 
opatření týkající se výrobků, jež 
představují riziko, přesahující území 
jednoho členského státu. Aby se zamezilo 
zbytečnému zdvojování, měl by se tento 
systém používat pro všechna varovná 
oznámení požadovaná tímto nařízením, 
která se týkají výrobků představujících 
riziko.

(23) Mělo by docházet k účinné, rychlé a 
přesné výměně informací mezi členskými 
státy navzájem a mezi členskými státy a 
Komisí. Proto je nutné zřídit pro tuto 
výměnu účinné nástroje. Systém Unie pro 
rychlou výměnu informací (RAPEX) již 
prokázal svou účinnost a efektivitu. 
RAPEX umožňuje přijímat v celé Unii 
opatření týkající se výrobků, jež 
představují riziko, přesahující území 
jednoho členského státu. Aby se zamezilo 
zbytečnému zdvojování, měl by se tento 
systém používat a pravidelně aktualizovat 
pro všechna varovná oznámení požadovaná 
tímto nařízením, která se týkají výrobků 
představujících riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(25) Vzhledem k velikosti trhu Unie se 
zbožím a jelikož neexistují žádné vnitřní 
hranice, je nezbytně nutné, aby byly 
orgány dozoru nad trhem (včetně celních 
orgánů na hraničních přechodech 
Evropské unie) jednotlivých členských 
států ochotny a schopny vzájemně účinně 
spolupracovat a koordinovat společnou 
podporu a činnost. Proto by měly být 
zavedeny a prosazovány mechanismy 
vzájemné pomoci. Členské státy by měly 
zajistit, aby na tyto mechanismy bylo 
vyčleněno dostatečné množství finančních 
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prostředků.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňovat stejná pravidla na vnitřním trhu EU samo o sobě nestačí. Je zapotřebí, aby jejich 
prosazování bylo v celé Unii jednotné, neboť nevyhovující výrobek uvedený na trh v jednom 
členském státě může volně kolovat v celé Unii. Proto je třeba posílit mechanismy spolupráce 
mezi orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Komise by při provádění své 
společné obchodní politiky měla zohlednit 
kapacitu a připravenost orgánů dozoru 
nad trhem ze třetích zemí spolupracovat 
s orgány dozoru nad trhem z členských 
států. Za tímto účelem by se Komise měla 
otázkou spolupráce orgánů dozoru nad 
trhem zabývat a podporovat ji v rámci 
svých dvoustranných, vícestranných a 
mnohostranných obchodních jednání. 

Or. en

Odůvodnění

Je mimořádně důležité, aby se Komise otázkou spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem 
zabývala již při obchodních jednáních, zejména proto, že si pro tato dvoustranná jednání 
stanovila ambiciózní program. Vzhledem k tomu, že preferenční přístup pravděpodobně 
povede ke zvýšení přílivu zboží z těchto třetích zemí na trh Unie, je třeba zajistit, aby to 
nezpůsobilo další problémy orgánům členských států pro dozor nad trhem.   
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Komise by měla zajistit, aby 
dodržování ustanovení o důvěrnosti 
včetně výrobních a obchodních tajemství 
nebránilo varovat veřejnost před 
nebezpečnými výrobky, které by mohly 
ohrozit zdraví, osobní bezpečnost a kvalitu 
životního prostředí.   

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky splňují požadavky na 
vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Toto nařízení stanoví rámec pro ověřování 
toho, že výrobky uváděné na trh a dané 
do oběhu na trhu EU splňují požadavky 
na vysokou úroveň ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob obecně, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, veřejné 
bezpečnosti a ostatních veřejných zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že úkolem orgánů dozoru nad trhem a celních orgánů je zajistit, aby na trh 
Unie byly uváděny a do oběhu dány pouze výrobky splňující právní předpisy EU. 
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Provádění dozoru nad trhem a kontrol na 
vnějších hranicích sledují členské státy, 
které o tomto dozoru a těchto kontrolách 
podávají každoročně zprávy Komisi. Mezi 
informace obsažené v těchto zprávách musí 
patřit statistiky týkající se počtu 
provedených kontrol a tyto informace musí 
být sděleny všem členským státům. 
Členské státy vypracují souhrn výsledků 
přístupný pro veřejnost. Komise posoudí 
jednotné provádění a účinnost těchto 
činností a kontrol a v případě potřeby 
vydá orgánům dozoru nad trhem 
doporučení s cílem zajistit v celé Unii 
jednotné a účinné provádění těchto 
opatření. 

Or. en

Odůvodnění

Nestačí, aby členské státy podávaly o dozoru a kontrolách zprávy. Komise jejich činnost 
posoudí na základě získaných informací a v případě potřeby vydá doporučení s cílem zajistit 
jednotné a účinné uplatňování systému EU pro dozor nad trhem.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zavede vhodný 
mechanismus pro zajištění toho, že si 
orgány dozoru nad trhem, které zřídil nebo 
jmenoval, budou vyměňovat informace, 
spolupracovat a koordinovat své činnosti 
mezi sebou navzájem i s orgány 
odpovědnými za kontroly výrobků na 
vnějších hranicích Unie. Každý členský 
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stát zajistí, aby orgánům dozoru nad 
trhem, které jmenoval nebo zřídil, byly 
přiděleny dostatečné zdroje k provádění 
této spolupráce. Každý členský stát 
informuje o těchto mechanismech výměny 
informací a spolupráce Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Nestačí, aby členské státy byly povinny požadovat, aby jejich orgány dozoru nad trhem  
zřídily mechanismy spolupráce. Je třeba zajistit i jejich řádné provádění a fungování. Aby 
tyto mechanismy spolupráce mohly dobře fungovat, je třeba, aby orgánům dozoru nad trhem 
byly přiděleny dostatečné zdroje, které jim umožní tyto mechanismy zavést. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve vhodných případech upozorní
orgány dozoru nad trhem uživatele na 
svém území v přiměřené lhůtě o výrobcích, 
u nichž tyto orgány zjistily, že představují 
riziko. Spolupracují s hospodářskými 
subjekty na prevenci nebo omezení rizik 
způsobených výrobky, které tyto subjekty 
dodaly. Za tímto účelem podporují 
dobrovolnou činnost hospodářských 
subjektů, případně včetně vypracování a 
dodržování pravidel správné praxe.

2. Orgány dozoru nad trhem upozorní 
uživatele na svém území v přiměřené lhůtě 
na výrobky, u nichž tyto orgány zjistily, že 
představují riziko. Spolupracují s 
hospodářskými subjekty na prevenci nebo 
omezení rizik způsobených výrobky, které 
tyto subjekty dodaly. Za tímto účelem 
podporují dobrovolnou činnost 
hospodářských subjektů, případně včetně 
vypracování a dodržování pravidel správné 
praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 

11. Každý členský stát vypracuje obecný 
program dozoru nad trhem a nejméně 
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každé čtyři roky jej přezkoumá a v případě 
nutnosti aktualizuje. Tento program se 
musí týkat organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby podniků obecně a 
zejména malých a středních podniků a 
musí poskytovat poradenství a pomoc. 
Zahrnuje konkrétně tyto prvky:

každé čtyři roky jej přezkoumá a 
aktualizuje. Tento program se musí týkat 
organizace dozoru nad trhem a 
souvisejících činností a při provádění 
harmonizačních právních předpisů Unie a 
nařízení (EU) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotřebních výrobků] musí zohledňovat 
specifické potřeby podniků obecně a 
zejména malých a středních podniků a 
musí poskytovat poradenství a pomoc. 
Zahrnuje konkrétně tyto prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Každý členský stát vypracuje odvětvové 
programy a každý rok tyto programy 
přezkoumá a aktualizuje, zejména 
s ohledem na zvyšující se objem zboží, 
které na trh Unie vstupuje na základě 
obchodních dohod EU se třetími zeměmi.
Tyto programy musí zahrnovat všechna 
odvětví, v nichž orgány provádějí dozor 
nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vstup nových obchodních dohod v platnost pravděpodobně povede 
ke zvýšení objemu zboží z některých třetích zemí, jejichž výrobci dosud nedodržují veškeré 
právní předpisy EU, zohlední členské státy při sestavování odvětvových programů pro dozor 
nad trhem především výrobky z těchto zemí. 
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přístup do systému RAPEX je otevřen 
kandidátským zemím, třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím v rámci dohod 
mezi Unií a těmito zeměmi nebo 
organizacemi a v souladu s těmito 
dohodami. Veškeré takové dohody musí 
být založeny na vzájemnosti a musí 
obsahovat ustanovení o důvěrnosti 
odpovídající ustanovením použitelným v 
Unii.

4. Přístup do systému RAPEX je otevřen 
a doporučován kandidátským zemím, 
třetím zemím nebo mezinárodním 
organizacím v rámci dohod mezi Unií a 
těmito zeměmi nebo organizacemi a v 
souladu s těmito dohodami. Při jednáních 
o pravidlech vstupu na trh Komise nabádá 
třetí země, s nimiž vede obchodní jednání 
s cílem poskytnout jim preferenční přístup 
na trh Unie, aby přistoupily do systému 
RAPEX, přičemž zohledňuje jejich 
schopnost přistoupit k tomuto systému.
Veškeré takové dohody musí být založeny 
na vzájemnosti a musí obsahovat 
ustanovení o důvěrnosti odpovídající 
ustanovením použitelným v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Poskytne-li Unie třetím zemím v rámci dohody o volném obchodu preferenční přístup, má 
mimořádný význam spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem členských států a třetích zemí. 
Třetí země by tedy neměly mít pouze možnost přistoupit k systému RAPEX, ale Komise by je 
měla ještě podporovat.  

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Evropská komise zřídí a koordinuje 
celoevropskou databázi úrazů (IDB), 
která podpoří příslušné orgány při 
provádění opatření v oblasti dozoru nad 
trhem. 
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Or. en

Odůvodnění

V důsledku mezinárodního trhu je otázka bezpečnosti spotřebitele stále složitější a obtížně 
řešitelná. Zřízení celoevropské databáze úrazů (IDB) usnadní výměnu informací o úrazech, 
zefektivní tvorbu politik a napomůže prosazování opatření v oblasti dohledu nad trhem.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22b
Příslušné orgány dozoru nad trhem 
zřízené členskými státy přispějí k vytvoření 
databáze a pravidelně a v souladu 
s harmonizovanými metodami a tříděním 
poskytují Komisi ucelené údaje o úrazech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise požádá orgány dozoru nad 
trhem, aby ji informovaly o svých 
činnostech spolupráce. V případě, že ve 
vzájemné spolupráci orgánů dozoru nad 
trhem odhalí závažné nedostatky, může 
vydat doporučení s cílem tuto spolupráci 
zlepšit.

Or. en

Odůvodnění

Vytvořit požadavky pro vzájemnou spolupráci samo o sobě nestačí. Komise se musí podílet 
na usnadňování této spolupráce a na sledování její účinnosti, aby nedocházelo k tomu, že 
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některé výrobky budou uváděny na trh v členských státech s méně přísným uplatňováním 
systému dozoru nad trhem. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru nad trhem mohou 
spolupracovat s příslušnými orgány třetích 
zemí za účelem výměny informací a 
technické podpory, podpory a usnadnění 
přístupu k systémům Unie pro výměnu 
informací, včetně systému RAPEX 
v souladu s čl. 19 odst. 4, a za účelem 
podpory činností spojených s posuzováním 
shody a dozorem nad trhem.

1. Orgány dozoru nad trhem jsou 
nabádány ke spolupráci s příslušnými 
orgány třetích zemí za účelem výměny 
informací a technické podpory, podpory a 
usnadnění přístupu k systémům Unie pro 
výměnu informací, včetně systému 
RAPEX v souladu s čl. 19 odst. 4, a za 
účelem podpory činností spojených s 
posuzováním shody a dozorem nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce s orgány dozoru nad trhem třetích zemí je důležitá ke snížení počtu 
nevyhovujících výrobků dovážených ze třetích zemí a daných do oběhu na trhu Evropské unie. 
Spolupráci je proto třeba podporovat. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE513.014v02-00 16/17 PA\938958CS.doc

CS

zohledněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla klást zvláštní důraz na zlepšení spolupráce orgánů pro dozor nad trhem 
třetích zemí, které mají preferenční přístup na trh Unie, s orgány dozoru nad trhem členských 
států. Jelikož je tomuto hledisku třeba věnovat zvláštní pozornost i při obchodních jednáních, 
Komise by ve své zprávě měla posoudit, zda tento cíl účinně sledovala.
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