
PA\835352CS.doc PE450.905v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2010/2085(INI)

15. 10. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem
(2010/2085(INI))

Navrhovatelka: Lara Comi



PE450.905v01-00 2/3 PA\835352CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\835352CS.doc 3/3 PE450.905v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. žádá Komisi, aby při přezkumu směrnice o obecné bezpečnosti výrobků zvážila jednotný 
systém dohledu nad trhem;

2. naléhavě proto vyzývá Komisi, aby vážně posoudila možnost sladit ustanovení o dohledu 
nad trhem ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků s novým legislativním rámcem;

3. zdůrazňuje, že je důležité zajistit spolehlivou vysledovatelnost ve všech fázích životnosti 
výrobku;

4. žádá Komisi, aby v zájmu zajištění spolehlivé vysledovatelnosti a podpory používání 
jednotných postupů ze strany dohledu nad trhem a celních orgánů konzultovala otázku 
vhodného nového nástroje pro moderní, nákladově efektivní identifikaci (umožňující 
úspory z rozsahu u nákladů na čipy RFID a ISO atd.), který může obsahovat strojově 
čitelné údaje o původu a je hůře padělatelný než certifikační značky a označení shody, 
a posoudila jeho dopady;

5. žádá Komisi, aby zvážila možnost vypracovat přesnější kritéria pro hodnocení bezpečnosti 
a rizik vyplývajících z toho, že výrobky nesplňují právní předpisy EU;

6. vyzývá Komisi, aby spotřebitelům a malým a středním podnikům usnadnila přístup 
k systému RAPEX, např. zjednodušením postupu pro podávání stížností, zřízením 
poradenských služeb a omezením překážek v přístupu, ať už z důvodu nákladů nebo 
jazyka;

7. žádá Komisi, aby do systému RAPEX nebo jiného vhodného systému na úrovni EU 
začlenila pokuty za porušení předpisů ze strany členských států, aby byla zajištěna 
transparentnost pro všechny zúčastněné strany;

8. vyzývá Komisi, aby zlepšila jednoznačnost pověření vypracovat normy a zvážila další 
způsoby, jak zlepšit a integrovat vnitrostátní a evropské systémy normalizace 
v neharmonizované oblasti, s důrazem na zapojení malých a středních podniků, a zároveň 
zachovat hlavní prvky současné struktury.


