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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V minulých letech přijala Evropská unie velké množství předpisů, které kladou na výrobce 
zboží určité požadavky. V prvé řadě jde o bezpečnost spotřebitelů, ochranu před škodami na 
zdraví a v posledních letech, např. prostřednictvím směrnice EuP, ve větší míře i o požadavky 
na ekologické vlastnosti výrobků. Tyto předpisy jsou přijímány podle tzv. „nového přístupu“, 
tj. prozatím je výrobce sám odpovědný za splnění požadavků a potvrzuje shodu s předpisy 
připojením označení CE. Tento systém je nebyrokratický a nepředstavuje pro výrobce velké 
náklady. V důsledku toho pak vznikají problémy, když některý výrobce nebo skupina výrobců 
použije označení CE, aniž tyto předpisy splní. To vede k ohrožení spotřebitelů a škodám na 
životním prostředí. Kromě toho jsou poctiví výrobci, kteří pravidla dodržují, znevýhodněni v 
hospodářské soutěži, protože musí nést náklady na dodržování předpisů, a jejich konkurenti 
tím získávají neoprávněnou výhodu. Proto se Evropský parlament již při různých 
příležitostech, např. při schvalování směrnice EuP, vyslovil pro větší sledování trhu. Komise 
nyní předložila návrh, který se tímto požadavkem zabývá. Návrh ale řeší současnou situaci jen 
zčásti, protože se v něm počítá s dvouletým přechodným obdobím. V těchto dvou letech 
budou spotřebitelé a životní prostředí dál zbytečně vystaveni výrobkům, které nejsou 
kontrolovány. Proto zpravodaj ve stanovisku navrhuje zkrátit lhůtu na jeden měsíc, aby mohly 
být výhody lepšího sledování trhu zavedeny co nejrychleji. Kromě toho zpravodaj navrhuje, 
aby se do všech částí textu zahrnula zmínka o dodržování předpisů o životním prostředí. Další 
pozměňovací návrhy se týkají kontroly v návaznosti na vydání zákazu. Často je zákaz prodeje 
vydán, ale jeho dodržování už není kontrolováno. Další pozměňovací návrh se týká rychlosti 
zásahu. Právě u sezónního zboží nebo při prodejních akcích je nutné, aby byly vadné výrobky 
během několika dnů a někdy i hodin zabaveny, protože jinak jsou rozprodány. Kromě toho je 
důležité, aby měly členské státy k dispozici dostatečný počet pracovníků, kteří by tyto úkoly 
plnily.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Za účelem posílení celkového rámce, 
který zajišťuje, aby výrobky dodržovaly 
vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, 

(1) Za účelem posílení celkového rámce, 
který zajišťuje, aby výrobky dodržovaly 
vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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jako jsou zdraví a bezpečnost, je nezbytné 
stanovit jistá pravidla a zásady týkající se 
akreditace a dozoru nad trhem, které jsou 
důležitými stránkami uvedeného rámce. 

jako jsou zdraví a bezpečnost nebo životní 
prostředí, je nezbytné stanovit jistá pravidla 
a zásady týkající se akreditace a dozoru nad 
trhem, které jsou důležitými stránkami 
uvedeného rámce. 

Odůvodnění

V souladu s čl. 1odst. 1 „Předmět a oblast působnosti“ zpravodaj navrhuje uvést jasný odkaz 
na ochranu životního prostředí. Je důležité zajistit, aby byly všechny případy nedodržování 
právních předpisů EU, zejména v oblasti životního prostředí, adekvátně upraveny. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 13 odst. 2

2. Články 14 až 23 se nepoužijí na výrobky 
vymezené v čl. 2 písm. a) směrnice 
2001/95/ES, pokud jde o zdraví a 
bezpečnost spotřebitelů. 

vypuštěno

Odůvodnění

Do nařízení by měla být včleněna směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD). To 
vyžaduje odstranění nebo revizi některých bodů odůvodnění a vypuštění čl. 13 odst. 2.
Výrobky určené spotřebitelům musí splňovat širokou škálu požadavků „nového přístupu“ a 
ostatních směrnic, které budou spadat do působnosti navrhovaného nařízení, a je zbytečné 
komplikovat situací tím, že některá ustanovení budou obsažena v nařízení, zatímco bezpečnost 
by byla ponechána v různých ustanoveních směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. Směrnice 
o obecné bezpečnosti výrobků se týká pouze výrobků určených spotřebitelům a výrobků, které 
mohou být spotřebiteli používány, i když jim nejsou určeny, nevztahuje se na výrobky určené 
pro hospodářské subjekty. Avšak do působnosti LVD spadají všechny tyto výrobky: zřejmě se 
v budoucnu bude LVD v podobě upravené nařízením a rozhodnutím vztahovat pouze na 
bezpečnost elektrických výrobků pro hospodářské subjekty, ale na bezpečnost výrobků 
určeným spotřebitelům a výrobků, které mohou být spotřebiteli používány, i když jim nejsou 
určeny, by se vztahovala LVD + GPSD (jako dosud): To je zbytečně složité.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 16 odst. 1

1. Členské státy zajistí komunikaci a 
koordinaci mezi všemi různými orgány pro 

1. Členské státy zajistí komunikaci a 
koordinaci mezi všemi různými orgány pro 
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dozor nad trhem. dozor nad trhem v rámci své jurisdikce. 

Odůvodnění
Dozor nad trhem by měl také zajistit konkrétní kontrolu nápravných opatření na trhu. 
V pracovním dokumentu Parlamentu bylo vyjádřeno znepokojení v souvislosti 
s důvěryhodností označení CE. Domníváme se, že každé toto narušení důvěryhodnosti vzniká 
ze dvou důvodů: za prvé nedostatečným odhalováním hospodářských subjektů, které záměrně 
porušují právní předpisy Společenství, a za druhé nedostatečným prováděním kontroly, která 
by zajistila, že pokud soud rozhodl, že u výrobku nebyla dodržena shoda, dojde skutečně ke 
stažení výrobku z trhu. Proto by měl dozor nad trhem také zajistit konkrétní kontrolu 
nápravných opatření na trhu. Vzhledem k tomu, že dozor nad trhem je na základě zásady 
subsidiarity organizován na úrovni členských států, toto nařízení vyžaduje, aby každý členský 
stát prověřil, zda byla nápravná opatření skutečně provedena.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 16 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Členské státy zavedou vhodné postupy ke 
kontrole účinného provádění nápravných 
opatření.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 16 odst. 4

4. Členské státy zavedou, provedou a 
pravidelně aktualizují programy dozoru nad 
trhem. 

4. Členské státy zavedou, provedou a 
pravidelně aktualizují programy dozoru nad 
trhem. Členské státy mohou zavést dohody 
o spolupráci se zúčastněnými stranami, 
zejména s odvětvovými profesními 
organizacemi, aby využily dostupné 
informace o trhu.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 16 odst. 5

5. Členské státy pravidelně přezkoumávají a 
posuzují výkon svých činností dozoru. 

5. Členské státy pravidelně přezkoumávají a 
posuzují výkon svých činností dozoru a 
informují o nich veřejnost.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 17 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

. Příslušné orgány budou oprávněny zabavit 
vzorky výrobků, u nichž se předpokládá, že 
budou rychle rozprodány. 

Odůvodnění

Rychlost dozoru nad trhem by se měla přizpůsobit rychlosti prodeje sérií obvykle nepříliš 
drahých součástek nebo spotřebního zboží. To se často velmi rychle rozprodá v rámci slev 
distributorů na podporu prodeje. Zkušenosti ukazují, že jakmile byl jednou výrobek uveden na 
trh, prodlevy mezi stížnostmi a opatřením orgánů pro dozor nad trhem často vedou k tomu, že 
tyto orgány nemohou kontroly provést, protože všechny výrobky již byly prodány. To se týká 
především propagačních a sezónních výprodejů spotřebního zboží, např. vánočního osvětlení. 
Stává se to také u drobných elektrosoučástek, např. elektrických ovladačů, spínačů nebo 
malých měřících přístrojů. Z tohoto důvodu by měly být celní orgány oprávněny zabavit 
vzorky výrobků, u nichž mají vážný důvod se domnívat, že nesplňují všechny požadavky EU, 
aby se urychlila kontrola prováděná orgány pro dozor nad trhem a zajistilo se, že v případě 
jasného nedodržení právních předpisů Společenství budou proti dovozci nebo oprávněnému 
zástupci výrobce podniknuty právní kroky. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 24 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Členské státy zajistí, aby jejich celní orgány 
měly nezbytné pravomoci a zdroje 
k řádnému plnění svých úkolů. 
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Odůvodnění

Kvůli konzistentnosti a účinnosti celého rámce pro marketing zboží navrhovatel navrhuje 
zavést pro celní kontroly podobné ustanovení jako pro dozor nad trhem podle čl. 16 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 9
Článek 34

V zájmu snazšího provádění tohoto nařízení 
Komise vypracuje pokyny.

V zájmu snazšího provádění tohoto nařízení 
Komise vypracuje pokyny po konzultaci se 
zúčastněnými stranami.

Odůvodnění

Při přípravě prováděcích pokynů by měly být konzultovány zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 38 odst. 2

Kapitola III se použije s účinkem ode dne, 
kdy uplynou dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Kapitola III se použije s účinkem ode dne, 
kdy uplyne jeden měsíc po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Odůvodnění

Další dvouleté zpoždění, než bude moci dozor nad trhem fungovat za naléhavě potřebných 
účinných podmínek, je nepřijatelné. Výrobci, kteří dodržují evropské právní předpisy a normy, 
jsou v současné době vážně ohroženi nekalou konkurencí. 
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