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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 11
Název

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a
dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků 
na trh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a 
dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků 
na trh.
(Horizontální pozměňovací návrh. Kdyby byl 
schválen, musela by se v celém textu vypustit 
všechna ustanovení, která se týkají 
akreditace, t j. čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 10 a 
11, články 3–12, článek 27, čl. 28 odst. 1 
písm. a) a b), čl. 28 odst. 2, čl. 31 odst. 1 
písm. a), čl. 31 odst. 2 a 4, článek 35 a body 
odůvodnění 6–20 a 33–35 a upravit čl. 28 
písm. c), f), g), čl. 32 odst. 1 a 2 a body 
odůvodnění 1, 3, 32, 36 a 38.)

Or. en
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Odůvodnění

Toto nařízení bylo předloženo v souvislosti s revizí „nového přístupu“. Komise se však 
namísto revize snaží o jeho stabilizaci přidáním dalších požadavků na akreditaci pro subjekty 
posuzování shody. Takový postup je však „vylepšením chyby” namísto její opravy, protože 
nový přístup neposkytoval potřebnou úroveň ochrany, např. s ohledem na bezpečnost hraček, 
zdravotnických pomůcek nebo odpadu z obalů. Tento návrh by se měl omezit na požadavky 
dohledu nad trhem v souvislosti s uváděním výrobků na trh, čímž by se ponechal prostor na 
řádnou revizi nového přístupu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 12
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 95 a 133 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Dvojí právní základ není odůvodněný. Podle judikatury Evropského soudního dvora by se měl 
dvojí právní základ používat pouze tehdy, když se výjimečně ukáže, že příslušný akt současně 
sleduje několik cílů, aniž by byl jeden z nich druhotný nebo vedlejší ve vztahu k druhému. V 
tomto případě tomu tak není.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 24

(24) Spolupráce příslušných orgánů na 
úrovni členských států a na přeshraniční 
úrovni při výměně informací, šetření 
porušování předpisů a přijímání opatření za 
účelem ukončení tohoto porušování jsou 
nezbytné pro ochranu zdraví a bezpečnosti a 
pro zajištění řádného fungování vnitřního 
trhu.

(24) Spolupráce příslušných orgánů na 
úrovni členských států a na přeshraniční 
úrovni při výměně informací, šetření 
porušování předpisů a přijímání opatření za 
účelem ukončení tohoto porušování, a to 
dokonce před uvedením nebezpečných 
výrobků na trh, přičemž se musí zlepšit 
jejich identifikace především v námořních 
přístavech, kde se soustřeďuje 90 % 
výrobků dovážených do Evropské unie, jsou 
nezbytné pro ochranu zdraví a bezpečnosti a 
pro zajištění řádného fungování vnitřního 
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trhu.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 30a (nový)

(30a) Členské státy musí zajistit použití 
přiměřených opravných prostředků u 
příslušných soudů v souvislosti s 
opatřeními, která přijaly příslušné orgány a 
která omezují uvádění výrobku na trh nebo 
vyžadují jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud členské státy požádaly výrobce o stažení výrobku z oběhu, ale toto opatření uznaly za 
nesprávné,musí členské státy, které opatření zavedly, hospodářský subjekt odškodnit. 

Toto znění je shodné s bodem odůvodněním č.37 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, 
a není tedy novou nebo nevyzkoušenou koncepcí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Satu Hassi

Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
organizaci a provádění akreditací subjektů 
posuzování shody posuzující každou látku, 
přípravek nebo jiný výrobek, který má být 
uveden na trh Společenství bez ohledu na 
to, zda tato látka, přípravek nebo výrobek 
byl, nebo nebyl podroben zpracování.
Stanoví rovněž rámec pro dozor nad trhem a 
kontrolu výrobků ze třetích zemí s cílem 
zajistit, aby látky, přípravky a zpracované 
výrobky, které podléhají právním předpisům 
Společenství harmonizujícím podmínky pro 
uvádění výrobků na trh, dále jen 

1. Toto nařízení stanoví rámec pro dozor nad 
trhem a kontrolu výrobků ze třetích zemí s 
cílem zajistit, aby látky, přípravky a 
zpracované výrobky, které podléhají 
právním předpisům Společenství 
harmonizujícím podmínky pro uvádění 
výrobků na trh, dále jen „harmonizační 
právní předpisy“, zachovávaly vysokou 
úroveň ochrany veřejných zájmů, jako jsou 
zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, životního prostředí a 
bezpečnosti.



PE 392.078v01-00 4/11 AM\675640CS.doc

CS

„harmonizační právní předpisy“, 
zachovávaly vysokou úroveň ochrany 
veřejných zájmů, jako jsou zdraví a 
bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, ochrana spotřebitele, životního 
prostředí a bezpečnosti.

(Horizontální pozměňovací návrh. Kdyby byl 
schválen, musela by se v celém textu vypustit 
všechna ustanovení, která se týkají 
akreditace, t j. čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 10 a 
11, články 3–12, článek 27, čl. 28 odst. 1 
písm. a) a b), čl. 28 odst. 2, čl. 31 odst. 1 
písm. a), čl. 31 odst. 2 a 4, článek 35 a body 
odůvodnění 6–20 a 33–35 a upravit čl. 28 
písm. c), f), g), čl. 32 odst. 1 a 2 a body 
odůvodnění 1, 3, 32, 36 a 38.)

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení bylo předloženo v souvislosti s revizí „nového přístupu“. Komise se však 
namísto revize snaží o jeho stabilizaci přidáním dalších požadavků na akreditaci pro subjekty 
posuzování shody. Takový postup je však „vylepšením chyby” namísto její opravy, protože 
nový přístup neposkytoval potřebnou úroveň ochrany, např. s ohledem na bezpečnost hraček, 
zdravotnických pomůcek nebo odpadu z obalů. Tento návrh by se měl omezit na požadavky 
dohledu nad trhem v souvislosti s uváděním výrobků na trh, čímž by se ponechal prostor na 
řádnou revizi nového přístupu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 bod 5

(5) „distributorem“ se rozumí každá fyzická 
nebo právnická osoba v dodavatelském 
řetězci, která výrobek dodává na trh;

(11c) „distributorem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba v dodavatelském řetězci, 
která výrobek dodává, avšak neuvádí ho na 
trh.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno objasnit rozdíl mezi hospodářskými subjekty, které mají podobnou úlohu při uvádění 
výrobku na trh, a těmi, které nezpřístupňují výrobek poprvé.

Právní subjekt, který uvádí výrobek na trh EU, by měl nést zodpovědnost za to, že je výrobek 
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řádně určen a zhotoven pro trh EU v souladu s našimi nařízeními. To neplatí pro distributory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 17
Čl. 2 bod 11

(11) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ 
se rozumí jediný směrodatný orgán v daném 
členském státě, který na základě pravomoci 
odvozené od vlády provádí akreditaci;

„vnitrostátním akreditačním orgánem“ se 
rozumí směrodatné orgány v daném 
členském státě, které na základě pravomoci 
odvozené od vlády provádí akreditaci;

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 4 bodu 1.

Požadavek jediného vnitrostátního akreditačního orgánu porušuje zásadu subsidiarity a také 
závazek orgánů Evropských společenství, že základní struktura ústavy členských států je 
nedotknutelná a že její důležité struktury, v tomto případě federativní struktury, nesmějí být 
narušeny. V zájmu zachování federalismu v členských státech je proto třeba těmto státům 
umožnit, aby vytvořily další akreditační orgán.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 18
Čl. 2 bod 13a (nový)

13a) „vstupujícím na trh Společenství“ se 
rozumí být předložen k celnímu odbavení.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno objasnit rozdíl mezi hospodářskými subjekty, které mají podobnou úlohu při uvádění 
výrobku na trh, a těmi, které nezpřístupňují výrobek poprvé.

Právní subjekt, který uvádí výrobek na trh EU, by měl nést zodpovědnost za to, že je výrobek 
řádně určen a zhotoven pro trh EU v souladu s našimi nařízeními. To neplatí pro distributory.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 bod 13b (nový)

13b) „subjektem posuzování shody“ se 
rozumí subjekt, který provádí posuzování 
shody (obvykle laboratoře, kontrolní 
subjekty a certifikační subjekty).

Or. en

Odůvodnění

Je nutno objasnit rozdíl mezi hospodářskými subjekty, které mají podobnou úlohu při uvádění 
výrobku na trh, a těmi, které nezpřístupňují výrobek poprvé.

Právní subjekt, který uvádí výrobek na trh EU, by měl nést zodpovědnost za to, že je výrobek 
řádně určen a zhotoven pro trh EU v souladu s našimi nařízeními. To neplatí pro distributory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 bod 13c (nový)

(13c) „posuzováním shody“ se rozumí 
prokázání, že jsou splněny konkrétní 
požadavky týkající se výrobku, postupu, 
systému, osoby nebo orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno objasnit rozdíl mezi hospodářskými subjekty, které mají podobnou úlohu při uvádění 
výrobku na trh, a těmi, které nezpřístupňují výrobek poprvé.

Právní subjekt, který uvádí výrobek na trh EU, by měl nést zodpovědnost za to, že je výrobek 
řádně určen a zhotoven pro trh EU v souladu s našimi nařízeními. To neplatí pro distributory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 21
Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1a (nový)
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V členských státech s federativní 
strukturou může být zřízen další 
akreditační orgán s cílem zachovat 
federativní pravomoci. V tomto případě se 
oba akreditační orgány vyzývají ke 
spolupráci založené na vzájemné důvěře.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek jediného vnitrostátního akreditačního orgánu porušuje zásadu subsidiarity a také 
závazek orgánů Evropských společenství, že základní struktura ústavy členských států je 
nedotknutelná a že její důležité struktury, v tomto případě federativní struktury, nesmějí být 
narušeny. V zájmu zachování federalismu v členských státech je proto třeba těmto státům 
umožnit, aby vytvořily další akreditační orgán.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 22
Čl. 4 odst. 6

6. Vnitrostátní akreditační orgány působí na 
nevýdělečném základě. Nesmějí nabízet 
nebo poskytovat činnosti nebo služby, které 
poskytují subjekty posuzování shody, a ani 
nesmějí poskytovat poradenské služby.

6. Vnitrostátní akreditační orgány působí na 
nevýdělečném základě. Nesmějí nabízet 
nebo poskytovat činnosti nebo služby, které 
poskytují subjekty posuzování shody, a ani 
nesmějí poskytovat poradenské služby a 
vlastnit podíly v subjektech posuzování 
shody.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo úplné nezávislosti akreditačního orgánu na všech subjektech posuzování 
shody, za něž nese odpovědnost (z nichž některé mohou působit jako oznámené subjekty), je 
nutno zajistit nejen funkční překážky v rámci jedné společnosti, ale také skutečnou 
nezávislost, aby se předešlo jakýmkoli možným obavám v souvislosti se střetem nebo 
směšováním zájmů: Je tedy třeba zajistit finanční nezávislost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 23
Čl. 5 odst. 2
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2. Vnitrostátní akreditační orgány sledují
každý subjekt posuzovaní shody, jemuž 
vydaly osvědčení o akreditaci.

2. Vnitrostátní akreditační orgány sledují 
každý subjekt posuzovaní shody, jemuž
vydaly osvědčení o akreditaci. 

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 4 bodu. 1

Požadavek jediného vnitrostátního akreditačního orgánu porušuje zásadu subsidiarity a také 
závazek orgánů Evropských společenství, že základní struktura ústavy členských států je 
nedotknutelná a že její důležité struktury, v tomto případě federativní struktury, nesmějí být 
narušeny. V zájmu zachování federalismu v členských státech je proto třeba těmto státům 
umožnit, aby vytvořily další akreditační orgán.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 24
Čl. 5 odst. 3

3. Pokud vnitrostátní akreditační orgán 
zjistí, že subjekt posuzování shody, který 
obdržel osvědčení o akreditaci, již není 
odborně způsobilý provádět konkrétní 
činnost posuzování shody nebo že vážně 
porušuje své povinnosti, přijme všechna 
vhodná opatření s cílem omezit, pozastavit 
nebo odejmout jeho osvědčení o akreditaci.

3. Pokud vnitrostátní akreditační orgány
zjistí, že subjekt posuzování shody, který 
obdržel osvědčení o akreditaci, již není 
odborně způsobilý provádět konkrétní 
činnost posuzování shody nebo že vážně 
porušuje své povinnosti, přijmou všechna 
vhodná opatření s cílem omezit, pozastavit 
nebo odejmout jeho osvědčení o akreditaci.

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 4 bodu 1.

Požadavek jediného vnitrostátního akreditačního orgánu porušuje zásadu subsidiarity a také 
závazek orgánů Evropských společenství, že základní struktura ústavy členských států je 
nedotknutelná a že její důležité struktury, v tomto případě federativní struktury, nesmějí být 
narušeny. V zájmu zachování federalismu v členských státech je proto třeba těmto státům 
umožnit, aby vytvořily další akreditační orgán.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 25
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 1

1. Pokud subjekt posuzování shody žádá o 
akreditaci, činí tak u vnitrostátního 
akreditačního orgánu členského státu, 
v němž je usazen, nebo u vnitrostátního 
akreditačního orgánu, který uvedený 
členský stát požádal o pomoc podle čl. 4 
odst. 2.

1. Pokud subjekt posuzování shody žádá o 
akreditaci, činí tak u vnitrostátních 
akreditačních orgánů členského státu, 
v němž je usazen, nebo u vnitrostátních 
akreditačních orgánů, které uvedený 
členský stát požádal o pomoc podle čl. 4 
odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 4 bodu 1.

Požadavek jediného vnitrostátního akreditačního orgánu porušuje zásadu subsidiarity a také 
závazek orgánů Evropských společenství, že základní struktura ústavy členských států je 
nedotknutelná a že její důležité struktury, v tomto případě federativní struktury, nesmějí být 
narušeny. V zájmu zachování federalismu v členských státech je proto třeba těmto státům 
umožnit, aby vytvořily další akreditační orgán.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 26
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2 písm. a)

a) pokud se členský stát, v němž je zřízen, 
rozhodl nezřizovat vnitrostátní akreditační 
orgán a nepožádal o pomoc vnitrostátní 
akreditační orgán jiného členského státu 
podle čl. 4 odst. 2;

a) pokud se členský stát, v němž je zřízen, 
rozhodl nezřizovat vnitrostátní akreditační 
orgány a nepožádal o pomoc vnitrostátní 
akreditační orgány jiného členského státu 
podle čl. 4 odst. 2;

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 4 bodu. 1

Požadavek jediného vnitrostátního akreditačního orgánu porušuje zásadu subsidiarity, a také 
závazek orgánů Evropských společenství, že základní struktura ústavy členských států je 
nedotknutelná a že její důležité struktury, v tomto případě federativní struktury, nesmějí být 
narušeny. V zájmu zachování federalismu v členských státech je proto třeba těmto státům 
umožnit, aby vytvořily další akreditační orgán.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 27
Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a. 2a. Vnitrostátní akreditační orgány 
mají postupy pro odvolání, které poskytují 
hospodářským subjektům opravné 
prostředky v případě, že mohou prokázat, že 
některý akreditovaný subjekt nemá 
minimální požadovanou způsobilost nebo 
pravomoc.

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh stanovuje postup, v jehož rámci se od členských států požaduje, aby v 
pravidelných intervalech monitorovaly vnitrostátní akreditační orgány s cílem chránit obecný 
veřejný zájem. Opatření vnitrostátních akreditačních orgánů a subjektů, které akreditují, však 
mají přímý vliv na hospodářské subjekty, a ty by proto také měly mít k dispozici jednoznačný 
opravný prostředek. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 28
Čl. 19 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby každé opatření 
přijaté podle příslušných harmonizačních 
právních předpisů Společenství o zákazu 
nebo omezení dodání výrobku, o jeho 
stažení z trhu nebo odvolání bylo přesně 
odůvodněno.

1. Členské státy zajistí, aby každé opatření, 
přijaté podle příslušných harmonizačních 
právních předpisů Společenství a v souladu 
se zásadou proporcionality, o zákazu nebo 
omezení dodání výrobku, o jeho stažení 
z trhu nebo odvolání bylo přesně 
odůvodněno.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 19 odst. 1 obsahuje řadu možných tržních zásahů, které by mohly úřady provést. 
Hospodářské důsledky, které z každého z nich vyplývají, budou mít na hospodářské subjekty 
různé dopady. V souladu s obecnými ustanoveními právních předpisů Společenství by měla 
být úroveň zásahů na trhu úměrná úrovni rizika pro veřejnost. Ustanovení s podobným 
účinkem jsou již obsažena ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 29
Čl. 35 odst. 2

2. Neprovádí-li akreditaci v členském státě 
jediný vnitrostátní akreditační orgán a tento 
členský stát hodlá pokračovat v provádění 
akreditace, uskuteční nezbytné strukturální 
úpravy za účelem zřízení jediného 
vnitrostátního akreditačního orgánu, a to 
nejpozději do 1. ledna 2010.

2. Neprovádí-li akreditaci v členském státě 
jediný vnitrostátní akreditační orgán a tento 
členský stát hodlá pokračovat v provádění 
akreditace, uskuteční nezbytné strukturální 
úpravy za účelem zřízení jednoho, případně 
podle čl. 4 odst. 1 pododst. 1a ještě dalšího 
vnitrostátního akreditačního orgánu, a to 
nejpozději do 1. ledna 2014.

Or. de

Odůvodnění

Změna vyplývající z pozměňovacího návrhu k čl. 4 bodu 1. 

Kromě toho se musí prodloužit přechodné období potřebné pro nezbytná právní a 
administrativně technická prováděcí opatření. Zejména v zemích se složitými akreditačními 
systémy nelze tyto změny realizovat do roku 2010, a proto by se měla lhůta prodloužit do roku 
2014.


