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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 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 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby byl zajištěn soulad mezi tímto 
nařízením a odvětvovými harmonizačními 
právními předpisy Unie, pokud jde o 
specifické povinnosti hospodářských 
subjektů, měla by být ustanovení týkající 
se výrobců, pověřených zástupců, dovozců 
a distributorů založena na referenčních 
ustanoveních obsažených v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o 
společném rámci pro uvádění výrobků na 
trh.

(9) Aby byl zajištěn soulad mezi tímto 
nařízením a odvětvovými harmonizačními 
právními předpisy Unie, pokud jde o 
specifické povinnosti hospodářských 
subjektů, měla by být ustanovení týkající 
se výrobců, pověřených zástupců, dovozců 
a distributorů založena na referenčních 
ustanoveních obsažených v rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o 
společném rámci pro uvádění výrobků na 
trh. Harmonizované právní předpisy by 
však neměly podnikům přinášet zbytečnou 
administrativní zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
neměla být omezena na určitý způsob 
prodeje spotřebitelských výrobků, a měla 
by tudíž zahrnovat i prodej na dálku.

(10) Oblast působnosti tohoto nařízení by 
neměla být omezena na určitý způsob 
prodeje spotřebitelských výrobků, a měla 
by tudíž zahrnovat i prodej na dálku, jako 
je např. prodej elektroniky online.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

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 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. en

Odůvodnění

Složení výrobku (složky nebo součásti, suroviny) je klíčovým prvkem při posuzování 
bezpečnosti výrobku.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Toto nařízení by mělo zohlednit tzv. 
„výrobky lákavé pro děti“, jejichž vzhled 
jakýmkoli způsobem připomíná jiný 
předmět, který je obecně považován za 
lákavý pro děti nebo určený k tomu, aby 
ho používaly děti. Pojem výrobků 
lákavých pro děti musí být zohledněn 
především při posuzování bezpečnosti 
výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Aby podpořily uvádění bezpečných 
výrobků na trh, mohou hospodářské 
subjekty, zejména malé a střední podniky, 
plnit povinnosti, které jim ukládá toto 
nařízení, tím, že vytvoří konsorcia 
s dvojím cílem – zaručovat účinné a 
kvalitní dodržování bezpečnostních 
požadavků u výrobků a snižovat náklady a 
administrativní a byrokratickou zátěž 
jednotlivých podniků.

Or. it

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Za účelem plynulého zavedení 
označení původu a zlepšení 
dohledatelnosti produktů by Komise měla 
posoudit, jak je možné uplatnit zvláštní 
technologie sledování a vyhledávání 
a technologie ověřování pravosti výrobků.
Posuzované technologie by měly zajistit 
mimo jiné bezpečnost spotřebitelských 
výrobků, zlepšit mechanismy dohledávání 
a předcházet zbytečné administrativní 
zátěži pro hospodářské subjekty kvůli 
tomu, aby se náklady nepřenášely na 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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

(20b) Běžné systémy dohledatelnosti 
a postupy určování, které již existují, musí 
být účinně vymáhány a zlepšovány.
V tomto ohledu je nezbytné posoudit
a vyhodnotit užívání zavedených 
technologií proto, aby byla zaručena vyšší 
výkonnost a menší zátěž pro hospodářské 
subjekty. Jedním z cílů tohoto nařízení je 
neustálé zlepšování systémů 
dohledatelnosti používaných u 
hospodářských subjektů a výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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. Kvůli 
moderním obchodním postupům při 
nákupu a zpracování materiálů je kromě 
toho nutné uvádět zemi původu materiálů, 
z nichž se výrobek skládá, aby tak bylo 
možno spotřebiteli zaručit, že koupí 
bezpečný výrobek. 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
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Odůvodnění

Jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a), jedním z klíčových prvků pro posouzení bezpečnosti 
výrobku je jeho složení, neboli materiály, z nichž se skládá celý nebo z nichž se skládají jeho
části. Zavedení povinnosti jasně a pravdivě uvádět původ materiálů, z nichž se výrobek 
skládá, by ostatně přispělo k ochraně špičkové řemeslné a průmyslové úrovně malých a 
středních podniků členských států Unie.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Evropská unie již uzavřela, nebo se 
chystá uzavřít, dvoustranné smlouvy se 
zeměmi, v nichž platí povinnost uvádět 
označení původu, a tato povinnost uvádět 
původ výrobku tudíž umožňuje řádné a 
vyrovnané fungování trhu a hospodářské 
soutěže mezi jednotlivými zeměmi, neboť 
nedochází k nerovnému zacházení, jež je 
překážkou obchodu.

Or. it

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Na základě označení původu 
výrobku budou mít spotřebitelé snadnější 
přístup k informacím o výrobním řetězci 
dotyčného výrobku, čímž se obecně zvýší 
jejich informovanost. Zejména pokud se 
v souladu s povinnostmi hospodářských 
subjektů uvádí jméno odpovědného 
výrobce, existuje riziko, že spotřebitelé 
budou uvedeni v omyl, neboť označení 
odpovědného výrobce nemusí nutně 
odpovídat místu výroby. Označení původu 
tak bude pro spotřebitele jediným 
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nástrojem, jak zjistit zemi výroby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Označení původu by mělo rovněž 
pomoci spotřebitelům nakupovat 
bezpečnější výrobky, které odpovídají 
standardům vysoké kvality, pokud jde o 
zdraví a bezpečnost pracovníků a o životní 
prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci a
údržbu, nepředstavuje žádné riziko nebo 
představuje pouze minimální rizika 
slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

(1) „bezpečným výrobkem“ se rozumí 
jakýkoli výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek 
použití, včetně požadavků na životnost, a 
případně na uvedení do provozu, instalaci 
údržbu a likvidaci, nepředstavuje žádné 
riziko nebo představuje pouze minimální 
rizika slučitelná s použitím výrobku a 
považovaná za přijatelná a odpovídající 
vysoké úrovni ochrany zdraví a 
bezpečnosti osob;

Or. en

Odůvodnění

Jakmile musí spotřebitel provádět s výrobkem na konci jeho životnosti jakoukoli operaci, musí 
být tato operace bezpečná.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) „zranitelnými spotřebiteli“ se 
rozumí osoby, které mají potíže 
s přístupem k příslušným spotřebitelským 
informacím nebo s jejich pochopením, 
nebo jsou v důsledku svého duševního,
fyzického nebo psychického postižení 
nebo věku vystaveny většímu 
bezpečnostnímu riziku, a proto potřebují 
zvláštní ochranu.

Or. en

(viz znění zprávy Evropského parlamentu z vlastního podnětu o strategii k posílení práv 
zranitelných spotřebitelů (2011/2272(INI)))

Pozměňovací návrh 14

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, balení, návodu k montáži a 
případně k instalaci, údržbě a likvidaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) vzhled výrobku, a zejména pokud se 
výrobek, i když není potravinou, potravině 
podobá a mohl by být s potravinou 

(e) vzhled a charakteristiky výrobku, jeho 
balení a jeho prezentace. To zahrnuje 
potenciálně zavádějící vzhled, zejména 
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zaměněn vzhledem ke své formě, vůni, 
barvě, vzhledu, balení, označení, objemu, 
velikosti či jiným charakteristikám.

pokud se výrobek, i když není určen 
dětem, jakýmkoli způsobem podobá 
jinému předmětu, který je na základě 
svého vzhledu a charakteristik obecně 
považován za lákavý pro děti nebo určený 
k tomu, aby ho používaly děti.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky lákavé pro děti je třeba zahrnout do komplexního rámce právních předpisů Unie.
Cílem je, aby při hodnocení bezpečnosti výrobků byly vždy zohledněny tyto specifikace a 
charakteristiky.

Pozměňovací návrh 16

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. Výrobci a dovozci 
mohou k výrobkům též přikládat označení 
původu materiálů, z nichž se výrobek 
skládá. Označení původu hotového 
výrobku musí být uvedeno tak, aby bylo 
pro spotřebitele viditelné.

Or. it

Odůvodnění

Jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a), jedním z klíčových prvků pro posouzení bezpečnosti 
výrobku je jeho složení, neboli materiály, z nichž se celkově nebo částečně skládá. Zavedení 
povinnosti jasně a pravdivě uvádět původ materiálů, z nichž se výrobek skládá, by ostatně 
přispělo k ochraně špičkové řemeslné a průmyslové úrovně malých a středních podniků 
členských států Unie.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při uvádění výrobků na trh výrobci 
zajistí, aby byly tyto výrobky navrženy 
a vyrobeny v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.

1. Při uvádění výrobků na trh, a to i 
v případě prodeje na dálku, výrobci zajistí, 
aby byly tyto výrobky navrženy 
a vyrobeny v souladu s požadavkem na 
obecnou bezpečnost stanoveným v článku 
4.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Upozornění, která ovlivňují
rozhodnutí o koupi výrobku, například 
upozornění uvádějící minimální 
a maximální věk nebo hmotnost uživatele
a jiná důležitá upozornění, jsou umístěna 
na spotřebitelském obalu výrobku nebo 
jsou jiným způsobem pro spotřebitele 
zřetelně viditelná ještě před koupí, a to i 
v případě nákupu přes internet.

Or. en

Odůvodnění

Informace pro spotřebitele je třeba posílit, zejména pokud jde o nákup přes internet, kde je 
pro spotřebitele obtížné zkontrolovat si konkrétní informace o výrobku a informace na obalu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Upozornění, která ovlivňují
rozhodnutí o koupi výrobku, například 
upozornění uvádějící minimální 
a maximální věk nebo hmotnost uživatele 
a jiná důležitá upozornění, jsou umístěna 
na spotřebitelském obalu výrobku nebo 
jsou jiným způsobem pro spotřebitele 
zřetelně viditelná ještě před koupí, a to i 
v případě nákupu přes internet.

Or. en

Odůvodnění

Informace pro spotřebitele je třeba posílit, zejména pokud jde o nákup přes internet, kde je 
pro spotřebitele obtížné zkontrolovat si konkrétní informace o výrobku a informace na obalu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

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 všechny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

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. Tato zpráva posoudí, zda nařízení 
dosáhlo svých cílů, zejména pokud jde o 

Nejpozději do [pěti] let od data 
použitelnosti tohoto nařízení a každých pět 
let od data vydání první zprávy posoudí 
Komise jeho uplatňování a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu. Tato zpráva posoudí, zda nařízení 
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posílení ochrany spotřebitele před 
nebezpečnými výrobky, a to s ohledem na 
jeho dopad na podniky, a zejména na malé 
a střední podniky.

dosáhlo svých cílů, zejména pokud jde o 
posílení ochrany spotřebitele před 
nebezpečnými výrobky v souladu 
s článkem 4 tohoto nařízení, a to s 
ohledem na jeho dopad na podniky, a 
zejména na malé a střední podniky. Tato 
zpráva zhodnotí dopady a přínosy nařízení 
1025/2012 v rámci pole působnosti tohoto 
nařízení.
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