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Návrh rozhodnutí (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 1
Odstavec 1

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby navrhnul zamítnutí návrhu Komise.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí je navrženo v souvislosti s revizí „nového přístupu“. Komise se jej však namísto 
provádění revize pokouší stabilizovat a dokonce upřednostňovat před klasickou právní 
úpravou. Novému přístupu se však nepodařilo poskytnout potřebnou úroveň ochrany, např. 
pokud jde o bezpečnost hraček nebo lékařských přístrojů. V květnu 2006 vyzval Parlament 
k přísnému omezení nového přístupu k harmonizaci opatření čistě technické povahy vzhledem 
k problémům s přiměřenou transparentností a odpovědností za dodržování norem. Proto by 
měl být návrh odmítnut.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 15

(15) Vzhledem k tomu, že některé úkoly 
může provádět pouze výrobce, je nezbytné 
jasně rozlišit mezi výrobcem a subjekty, 
které následují v distribučním řetězci. Dále 
je nezbytné jasně rozlišit dovozce 
a distributora vzhledem k tomu, že dovozce 
zavádí výrobky ze třetích zemí na trh
Společenství. Musí tudíž zajistit, aby tyto 
výrobky byly v souladu s platnými 
požadavky Společenství.

(15) Vzhledem k tomu, že některé úkoly 
může provádět pouze výrobce, je nezbytné 
jasně rozlišit mezi výrobcem a subjekty, 
které následují v distribučním řetězci. Dále 
je nezbytné jasně rozlišit dovozce 
a distributora vzhledem k tomu, že dovozce 
uvádí výrobky ze třetích zemí na trh
Společenství. Musí tudíž zajistit, aby tyto 
výrobky byly v souladu s platnými právními 
předpisy.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení znění bodu odůvodnění 14 a definici pojmu „dovozce“ v článku 2 nařízení 
(KOM(2007)0037).

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 17

(17) Vzhledem k tomu, že dovozci 
a distributoři jsou subjekty následujícími 
v řetězci, nemohou být za normálních 
okolností nuceni k tomu, aby oni sami 
zajistili, že je konstrukce a výroba výrobku 
v souladu s platnými požadavky. Jejich 
povinnosti, pokud jde o shodu výrobku, by 
měly být omezeny na některá kontrolní 
opatření, jimiž zjistí, zda výrobce splnil své 
povinnosti, jako např. ověření, zda výrobek 
nese požadované označení shody a zda byly 
předloženy požadované dokumenty. Jak od 
dovozce, tak od distributora však lze 
očekávat, že budou jednat podle platných 
požadavků při uvádění nebo dodávání 
výrobků na trh.

17) Vzhledem k tomu, že dovozci 
a distributoři jsou subjekty následujícími 
v řetězci, nemohou být za normálních 
okolností nuceni k tomu, aby oni sami 
zajistili, že je konstrukce a výroba výrobku 
v souladu s platnými požadavky. Jejich 
povinnosti, pokud jde o shodu výrobku, by 
měly být omezeny na některá kontrolní 
opatření, jimiž zjistí, zda výrobce splnil své 
povinnosti, jako např. ověření, zda výrobek 
nese požadované označení shody a zda byly 
předloženy požadované dokumenty. Dovozci 
a distributoři by však měli zajistit, že 
výrobky, které uvádějí nebo dodávají na trh 
Společenství, budou v souladu s platnými 
právními předpisy.
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Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení znění bodu odůvodnění 14.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Dovozci a distributoři by neměli 
měnit vnitřní vývojové prvky výrobku, aniž 
by to konzultovali s výrobcem, neboť by tím 
mohlo být ovlivněno posouzení rizik 
a technické podklady a prohlášení o shodě 
výrobce by pozbyly platnosti.

Or. de

Odůvodnění

Může se stát, že distributoři v rámci úspory času nebo peněz nepošlou výrobky zpět výrobci, 
aby uskutečnil potřebné změny, ale pokusí se změny provést sami. Neznají-li vývojový koncept 
výrobku, mohou takové změny narušit provoz bezpečnostních zařízení nebo bezpečnostních 
obvodů. Tak by se mohl stát z bezpečného elektrického přístroje či nástroje, který je v souladu 
s požadavky, výrobek, který představuje pro uživatele vážné nebezpečí. Proto se měl 
distributor obrátit na výrobce, jestliže zamýšlí provést změny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 34

(34) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem, který umožní zúčastněným 
stranám získat informace o plánovaných 
opatřeních, pokud jde o výrobky 
představující riziko pro zdraví a bezpečnost 
osob nebo pro jiné oblasti související 
s ochranou veřejných zájmů. Umožňuje 
rovněž orgánům dozoru nad trhem, aby ve 
spolupráci s příslušnými hospodářskými 
subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud 

(34) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem, který umožní zúčastněným 
stranám získat informace o plánovaných 
opatřeních, pokud jde o výrobky 
představující riziko pro zdraví a bezpečnost 
osob, životní prostředí nebo pro jiné oblasti 
související s ochranou veřejných zájmů. 
Umožňuje rovněž orgánům dozoru nad 
trhem, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty začaly jednat co 
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jde o tyto výrobky. nejdříve, pokud jde o tyto výrobky.

Or. de

Odůvodnění

Kromě zdraví a bezpečnosti osob je také životní prostředí hodnotou, kterou je třeba zvláště 
chránit, a mělo by být proto výslovně uvedeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 6
Čl. 9 odst. 1

1. Při uvedení výrobku na trh dovozci 
jednají podle platných požadavků. 

1.Dovozci zajistí, že budou výrobky, které 
uvádějí na trh Společenství, v souladu 
s platnými právními předpisy.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení znění bodů odůvodnění 14–17. Povinnost dovozců uvádět na trh v EU pouze 
výrobky, které jsou v souladu s požadavky, by měla být více zdůrazněna. Formulace „jednají 
podle platných požadavků“ příliš nejasně vyjadřuje povinnost dovozce ujistit se, že výrobce 
mimo EU provedl řádné posouzení rizik.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 7
Čl. 31 odst. 2

2. Posuzování shody se provádí přiměřeným 
způsobem, aby se zabránilo přílišnému 
zatížení hospodářských subjektů, a přihlédne 
se zejména k velikosti společnosti 
a k relativní složitosti technologie, jíž 
výrobky využívají.

2. Posuzování shody se provádí přiměřeným 
způsobem, aby se zabránilo přílišnému 
zatížení hospodářských subjektů, a přihlédne 
se zejména k velikosti společnosti, 
k relativní složitosti technologie, jíž výrobky 
využívají, a k okolnosti, zda je výrobek 
výsledkem individuální nebo sériové 
výroby.

Or. de
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Odůvodnění

Aby se zabránilo přílišnému zatížení, měly by být při provádění posuzování shody zohledněny 
další faktory, jako např. velikost společnosti, relativní složitost technologie, jíž výrobky 
využívají, a okolnost, že se jedná o sériovou výrobu. Znamená to také dodatečné náklady pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 8
Čl. 35 odst. 1 pododstavec 1

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle článku 
18 nařízení (ES) č. … [] nebo pokud mají 
dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, 
na nějž se vztahuje tento … [akt], 
představuje riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob nebo pro jiné oblasti 
související s ochranou veřejných zájmů, na 
než se vztahuje tento … [akt], provedou 
společně s příslušnými hospodářskými 
subjekty hodnocení, zda dotčený výrobek 
splňuje všechny požadavky stanovené tímto 
… [aktem]. 

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle článku 
18 nařízení (ES) č. … [] nebo pokud mají 
dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, 
na nějž se vztahuje tento … [akt], 
představuje riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob, životní prostředí nebo pro 
jiné oblasti související s ochranou veřejných 
zájmů, na než se vztahuje tento … [akt], 
provedou společně s příslušnými 
hospodářskými subjekty hodnocení, zda 
dotčený výrobek splňuje všechny požadavky 
stanovené tímto … [aktem].

Or. de

Odůvodnění

Kromě zdraví a bezpečnosti osob je také životní prostředí hodnotou, kterou je třeba zvláště 
chránit, a mělo by být proto výslovně uvedeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 9
Čl. 35 odst. 5 písm. a)

a) výrobek nesplňuje požadavky na zdraví 
nebo bezpečnost osob nebo požadavky 
týkající se jiných oblastí souvisejících 
s ochranou veřejných zájmů stanovené 
v tomto … [aktu]; 

a) výrobek nesplňuje požadavky na zdraví 
nebo bezpečnost osob, životního prostředí
nebo požadavky týkající se jiných oblastí 
souvisejících s ochranou veřejných zájmů 
stanovené v tomto … [aktu];
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Or. de

Odůvodnění

Kromě zdraví a bezpečnosti osob je také životní prostředí hodnotou, kterou je třeba zvláště 
chránit, a mělo by být proto výslovně uvedeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 10
Čl. 37 název

Výrobky, jež jsou v souladu, ale přesto 
představují riziko pro zdraví a bezpečnost

Výrobky, jež jsou v souladu, ale přesto 
představují riziko pro životní prostředí, 
zdraví a bezpečnost 

Or. de

Odůvodnění

Kromě zdraví a bezpečnosti osob je také životní prostředí hodnotou, kterou je třeba zvláště 
chránit, a mělo by být proto výslovně uvedeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Renate Sommer

Pozměňovací návrh 11
Příloha I – modul A bod 5a (nový)

5a. Dovozci

Dovozci připraví kopii ES prohlášení 
o shodě pro orgány dozoru nad trhem 
a zajistí, aby mohly být technické podklady 
dány na vyžádání těmto orgánům 
k dispozici.

Horizontální pozměňovací návrh pro 
všechny níže uvedené moduly:

Příloha I – modul A bod 5a (nový)
Příloha I – modul A1 bod 6a (nový)
Příloha I – modul A2 bod 6a (nový)
Příloha I – modul C bod 4a (nový)
Příloha I – modul C1 bod 5a (nový)
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Příloha I – modul C2 bod 5a (nový)
Příloha I – modul D bod 8a (nový)
Příloha I – modul D1 bod 10a (nový)
Příloha I – modul E bod 8a (nový)
Příloha I – modul E1 bod 10a (nový)
Příloha I – modul F bod 8a (nový)
Příloha I – modul F1 bod 9a (nový)
Příloha I – modul G bod 6a (nový)
Příloha I – modul H bod 8a (nový)
Příloha I – modul H1 bod 8a (nový)

Or. de

Odůvodnění

Každý hospodářský subjekt, který uvádí výrobky na trh Společenství, by měl odpovídat za 
shodu těchto výrobků. Pouze výrobce může vytvářet a měnit technické podklady. Jedná-li se 
však o výrobce usazeného mimo EU, který nemá zástupce v EU, nemají orgány možnost 
zajistit si přístup k dotčeným podkladům, což ztěžuje prosazování. Proto by měl být dovozce 
v souladu s článkem 7 odpovědný za to, že tyto podklady budou pro orgány vykonávající 
právo připraveny k dispozici.
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