
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU 

ze dne 26. února 2014 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení 
určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 

(přepracované znění) 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména 
na článek 114 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru ( 1 ), 

v souladu s řádným legislativním postupem ( 2 ), 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES 
ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních před
pisů členských států týkajících se elektrických zařízení 
určených pro používání v určitých mezích napětí ( 3 ) 
mají být provedeny některé změny. Z důvodu přehled
nosti by uvedená směrnice měla být přepracována. 

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se 
uvádění výrobků na trh ( 4 ), stanoví pravidla pro akredi
taci subjektů posuzování shody, rámec pro dozor nad 
trhem s výrobky a pro kontroly výrobků ze třetích 
zemí a obecné zásady označení CE. 

(3) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/ 
2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci 

pro uvádění výrobků na trh ( 5 ) stanoví společné zásady 
a referenční ustanovení, jež se mají použít napříč odvě
tvovými právními předpisy s cílem poskytnout ucelený 
základ pro revizi nebo přepracování uvedených právních 
předpisů. Směrnice 2006/95/ES by měla být upravena 
tak, aby byla v souladu s uvedeným rozhodnutím. 

(4) Tato směrnice se vztahuje na elektrická zařízení určená 
pro používání v určitých mezích napětí, která jsou nová 
na trhu Unie při svém uvedení na trh; jedná se tedy buď 
o nová elektrická zařízení, jež byla vyrobena výrobcem 
usazeným v Unii, nebo o nová či použitá o elektrická 
zařízení dovezená ze třetí země. 

(5) Tato směrnice by se měla vztahovat na všechny formy 
dodávání elektrických zařízení, včetně prodeje na dálku. 

(6) Odpovědnost za soulad elektrických zařízení s touto 
směrnicí by měly nést hospodářské subjekty podle své 
úlohy v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká 
úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpeč
nost osob, domácích zvířat a majetku, jakož i spravedlivá 
hospodářská soutěž na trhu Unie. 

(7) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatel
ského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná 
opatření, která zajistí, aby na trh dodávaly pouze elek
trická zařízení, která jsou ve shodě s touto směrnicí. Je 
nezbytné stanovit jasné a přiměřené rozdělení povinností 
odpovídající úloze jednotlivých hospodářských subjektů 
v dodavatelském a distribučním řetězci. 

(8) Pro usnadnění komunikace mezi hospodářskými 
subjekty, orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by 
měly členské státy podněcovat hospodářské subjekty 
k tomu, aby kromě poštovní adresy uváděly také adresu 
webových stránek. 

(9) Vzhledem k tomu, že výrobce zná podrobně proces 
navrhování a výroby, má nejlepší možnosti provést 
postup posuzování shody. Posuzování shody by tedy 
mělo zůstat výhradně povinností výrobce. V této směr
nici se nevyskytuje postup posuzování shody, který by 
vyžadoval zapojení oznámeného subjektu.
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(10) Je nezbytné zajistit, aby elektrická zařízení z třetích zemí 
vstupující na trh Unie byla v souladu s touto směrnicí, 
a zejména aby je jejich výrobci podrobili řádným 
postupům posuzování shody. Mělo by být proto stano
veno, že dovozci mají zajistit, aby elektrická zařízení, 
která uvádějí na trh, byla v souladu s požadavky této 
směrnice a aby na trh neuváděli elektrická zařízení, 
která s těmito požadavky v souladu nejsou či která před
stavují riziko. Mělo by být rovněž stanoveno, že dovozci 
mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování 
shody a aby označení elektrických zařízení a dokumen
tace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole 
prováděné příslušnými vnitrostátními orgány. 

(11) Při uvádění elektrického zařízení na trh by měl každý 
dovozce uvést na elektrickém zařízení své jméno, 
zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou 
známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat. 
Pokud to velikost nebo povaha elektrického zařízení 
neumožňuje, měly by být možné výjimky. Ty zahrnují 
i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého 
jména a adresy na elektrickém zařízení otevřít obal 
daného výrobku. 

(12) Distributor dodává elektrické zařízení na trh poté, co je 
na trh uvedl výrobce nebo dovozce, a měl by jednat 
s náležitou péčí, aby zajistil, že jeho nakládání s daným 
elektrickým zařízením neovlivní nepříznivě jeho soulad. 

(13) Každý hospodářský subjekt, který buď uvede elektrické 
zařízení na trh pod svým vlastním jménem nebo 
ochrannou známkou, nebo je upraví tak, že to může 
ovlivnit soulad s touto směrnicí, by měl být považován 
za výrobce a měl by převzít povinnosti výrobce. 

(14) Vzhledem k tomu, že jsou distributoři a dovozci blízko 
trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, 
které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, a měli by 
být připraveni aktivně se zúčastnit a poskytovat těmto 
orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotče
ného elektrického zařízení. 

(15) Zajištění zpětné vysledovatelnosti elektrického zařízení 
v celém dodavatelském řetězci napomáhá zjednodušení 
a zvýšení účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém 
zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru 
nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, 
které dodaly na trh nevyhovující elektrická zařízení. 
Pokud hospodářské subjekty uchovávají informace 
v souladu s požadavky této směrnice pro účely identifi
kace jiných hospodářských subjektů, neměly by mít 

povinnost aktualizovat tyto informace o jiných hospodář
ských subjektech, které jim dodaly elektrické zařízení 
nebo kterým dodaly elektrické zařízení. 

(16) Tato směrnice by se měla omezit na stanovení bezpeč
nostních zásad. Aby se usnadnilo posuzování shody 
s těmito zásadami, je nezbytné stanovit předpoklad 
shody pro elektrická zařízení, která jsou ve shodě 
s harmonizovanými normami přijatými v souladu s naří
zením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 
ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci ( 1 ) za 
účelem stanovení podrobných technických specifikací 
těchto zásad. 

(17) Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví postup pro námitky 
proti harmonizovaným normám, pokud tyto normy 
nesplňují v plné míře bezpečnostní zásady stanovené 
v této směrnici. 

(18) Harmonizované normy relevantní pro tuto směrnici by 
měly rovněž zohledňovat Úmluvu Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním postižením ( 2 ). 

(19) Volného pohybu elektrických zařízení, pro která neexis
tují harmonizované normy, by se mělo dosáhnout 
použitím bezpečnostních mezinárodních norem, které 
byly vytvořeny Mezinárodní elektrotechnickou komisí, 
anebo použitím vnitrostátních norem. 

(20) Ve snaze umožnit hospodářským subjektům prokázat 
a příslušným orgánům zajistit, že elektrická zařízení 
dodávaná na trh splňují bezpečnostní zásady, je nezbytné 
stanovit postupy posuzování shody. Rozhodnutí č. 768/ 
2008/ES stanoví moduly postupů posuzování shody od 
nejmírnějšího po nejpřísnější podle míry souvisejícího 
rizika a požadované úrovně bezpečnosti. Pro účely zajiš
tění souladu mezi odvětvími, jakož i s cílem vyhnout se 
ad hoc variantám by postupy posuzování shody měly být 
zvoleny z těchto modulů. 

(21) Výrobci by měli vypracovat EU prohlášení o shodě, ve 
kterém poskytnou informace požadované podle této 
směrnice o shodě elektrického zařízení s touto směrnicí 
a jinými příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie.
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(22) Aby byl zajištěn skutečný přístup k informacím pro účely 
dozoru nad trhem, měly by být informace, které jsou 
nutné ke zjištění všech příslušných aktů Unie, dostupné 
v jediném EU prohlášení o shodě. Za účelem snížení 
administrativní zátěže hospodářských subjektů může 
mít toto jediné EU prohlášení o shodě podobu složky 
tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě. 

(23) Označení CE, které vyjadřuje shodu elektrického zařízení, 
je viditelným výsledkem celého postupu zahrnujícího 
posuzování shody v širším smyslu. Obecné zásady, 
kterými se označení CE řídí, jsou stanoveny v nařízení 
(ES) č. 765/2008. V této směrnici by měla být stanovena 
pravidla týkající se umisťování označení CE. 

(24) V zájmu právní jistoty je nezbytné objasnit, že se na 
elektrická zařízení vztahují pravidla týkající se dozoru 
nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh 
Unie stanovená v nařízení (ES) č. 765/2008. Tato směr
nice by členským státům neměla bránit, aby si zvolily 
příslušné orgány, které mají tyto úkoly provádět. 

(25) Členské státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření 
k zajištění toho, aby elektrická zařízení mohla být 
uváděna na trh pouze za podmínky, že – jsou-li řádně 
skladována a použita k určenému účelu nebo jsou 
použita způsobem, který lze rozumně předvídat – 
neohrožují zdraví a bezpečnost osob. Neplnění bezpeč
nostních zásad stanovených v této směrnici by se u elek
trických zařízení mělo posuzovat pouze za podmínek 
používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, 
které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatel
ného lidského chování. 

(26) Směrnice 2006/95/ES již stanoví ochranný postup, který 
se používá pouze v případě, kdy se členské státy neshod
nou, pokud jde o opatření přijatá členským státem. 
V zájmu zvýšení transparentnosti a zkrácení doby zpra
cování je nezbytné zlepšit stávající ochranný postup 
s cílem dosáhnout jeho větší účinnosti a využít odbor
ných znalostí členských států. 

(27) Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož 
základě jsou zúčastněné strany informovány o plánova
ných opatřeních, pokud jde o elektrická zařízení předsta
vující riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob či 
domácích zvířat nebo pro majetek. Tento postup by 
měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby 
ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty 
začaly jednat co nejdříve, pokud jde o uvedená elektrická 
zařízení. 

(28) Pokud členské státy a Komise souhlasí, že opatření přijaté 
členským státem je důvodné, neměl by se vyžadovat 
žádný další zásah Komise, kromě případů, kdy lze 
nesoulad s právními předpisy přisuzovat nedostatkům 
v harmonizované normě. 

(29) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení 
této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí ( 1 ). 

(30) Pro přijímání prováděcích aktů týkajících se elektrických 
zařízení, která jsou v souladu, avšak představují riziko 
pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný 
zájem, by se měl použít přezkumný postup. 

(31) Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně 
odůvodněných případech týkajících se elektrických 
zařízení, která jsou v souladu, avšak představují riziko 
pro zdraví nebo bezpečnost osob či pro domácí zvířata 
nebo majetek, měla by Komise přijmout okamžitě použi
telné prováděcí akty. 

(32) V souladu se zavedenými postupy může výbor zřízený 
touto směrnicí užitečným způsobem projednávat záleži
tosti týkající se uplatňování této směrnice, které v souladu 
s jeho jednacím řádem vznese předseda výboru nebo 
zástupce členského státu. 

(33) Pokud jsou projednávány záležitosti týkající se této směr
nice, které nesouvisejí s jejím prováděním nebo dodržo
váním, to znamená v rámci odborné skupiny Komise, 
měly by být Evropskému parlamentu v souladu se 
zavedenými postupy poskytnuty úplné informace 
a podklady a případně by měl být Evropský parlament 
přizván k účasti na těchto zasedáních. 

(34) Komise by měla prostřednictvím prováděcích aktů 
a vzhledem k jejich zvláštní povaze bez použití nařízení 
(EU) č. 182/2011 rozhodnout, zda jsou opatření přijatá 
členskými státy ohledně nevyhovujících elektrických 
zařízení důvodná, či nikoliv. 

(35) Členské státy by měly stanovit sankce za porušení vnit
rostátních právních předpisů přijatých na základě této 
směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by 
měly být účinné, přiměřené a odrazující.
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(36) Je nezbytné stanovit rozumná přechodná opatření, která 
umožní dodávat na trh elektrická zařízení, která již byla 
uvedena na trh v souladu se směrnicí 2006/95/ES přede 
dnem nabytí účinnosti vnitrostátních předpisů provádějí
cích tuto směrnici, aniž by bylo nutné splňovat další 
požadavky na výrobky. Distributoři by proto měli být 
oprávněni dodávat elektrická zařízení, která byla uvedena 
na trh, konkrétně zásoby nacházející se již v distribučním 
řetězci, přede dnem nabytí účinnosti vnitrostátních před
pisů provádějících tuto směrnici, i po nabytí účinnosti 
vnitrostátních předpisů. 

(37) Jelikož cíle této směrnice, totiž zajistit, aby elektrická 
zařízení na trhu splňovala bezpečnostní zásady zaručující 
vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob 
a domácích zvířat a majetku, a zároveň zaručit fungování 
vnitřního trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě člen
skými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 
V souladu se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle. 

(38) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu 
by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání 
s předchozí směrnicí představují věcnou změnu. Povin
nost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustano
vení vyplývá z předchozí směrnice. 

(39) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti člen
ských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitros
tátním právu a dne použitelnosti směrnic uvedených 
v příloze V, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

KAPITOLA 1 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 

Cílem této směrnice je zajistit, aby elektrická zařízení na trhu 
splňovala požadavky na vysokou úroveň ochrany zdraví 
a bezpečnosti osob, domácích zvířat a majetku, a zároveň 
zaručit fungování vnitřního trhu. 

Tato směrnice se vztahuje na elektrická zařízení určená pro 
použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 
50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 
V, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze II. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) „dodáním na trh“ dodání elektrického zařízení k distribuci, 
spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní 
činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně; 

2) „uvedením na trh“ první dodání elektrického zařízení na trh 
Unie; 

3) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí 
elektrické zařízení nebo si nechává elektrické zařízení 
navrhnout nebo vyrobit a toto zařízení uvádí na trh pod 
svým jménem nebo ochrannou známkou; 

4) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická 
osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrob
cem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních 
úkolů; 

5) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, 
která uvádí na trh Unie elektrické zařízení ze třetí země; 

6) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatel
ském řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává 
elektrické zařízení na trh; 

7) „hospodářskými subjekty“ výrobce, zplnomocněný 
zástupce, dovozce a distributor; 

8) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje tech
nické požadavky, které má elektrické zařízení splňovat; 

9) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve 
smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012; 

10) „posuzováním shody“ postup k prokázání, zda byly 
splněny bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 a stano
vené v příloze I týkající se elektrického zařízení; 

11) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení elek
trického zařízení, které bylo již zpřístupněno konečnému 
uživateli;
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12) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby 
bylo elektrické zařízení, které se nachází v dodavatelském 
řetězci, dodáváno na trh; 

13) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní 
předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků 
na trh; 

14) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že 
elektrické zařízení je ve shodě s příslušnými požadavky 
stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, 
které upravují jeho umisťování. 

Článek 3 

Dodávání na trh a bezpečnostní zásady 

Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh Unie pouze 
tehdy, pokud byla vyrobena v souladu se správnou technickou 
praxí týkající se bezpečnosti platnou v Unii a neohrožují zdraví 
a bezpečnost osob a domácí zvířata nebo majetek, jsou-li 
správně instalována a udržována a jsou-li užívána k účelu, 
pro který byla vyrobena. 

Základní prvky bezpečnostních zásad jsou stanoveny v příloze I. 

Článek 4 

Volný pohyb 

Členské státy nesmějí v souvislosti s aspekty, na něž se vztahuje 
tato směrnice, bránit dodávání na trh elektrických zařízení, která 
jsou v souladu s touto směrnicí. 

Článek 5 

Dodávky elektřiny 

Členské státy zajistí, aby dodavatelé elektřiny neuplatňovali pro 
připojení elektrického zařízení k rozvodné síti nebo pro 
dodávku elektřiny jeho uživatelům přísnější požadavky na 
bezpečnost, než jsou bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 
a stanovené v příloze I. 

KAPITOLA 2 

POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ 

Článek 6 

Povinnosti výrobců 

1. Při uvádění svých elektrických zařízení na trh výrobci 
zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu 
s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 a stanove
nými v příloze I. 

2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou 
v příloze III a provedou nebo nechají provést postup posuzo
vání shody uvedený v příloze III. 

Byl-li soulad elektrického zařízení s bezpečnostními zásadami 
uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I prokázán 
postupem posuzování shody uvedeným v prvním pododstavci, 
vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a umístí označení CE. 

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci uvedenou 
v příloze III a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od 
uvedení elektrického zařízení na trh. 

4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž 
sériová výroba zůstane ve shodě s touto směrnicí. Je třeba 
patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů 
výrobku a změnám harmonizovaných norem uvedených 
v článku 12, mezinárodních norem uvedených v článku 13, 
vnitrostátních norem uvedených v článku 14 nebo jiných tech
nických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda elek
trického zařízení. 

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která elektrické zařízení 
představuje, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví 
a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků elektrických zařízení 
dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy 
stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a stažení elektric
kých zařízení z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnos
tech informují distributory. 

5. Výrobci zajistí, aby bylo na elektrickém zařízení, které 
uvedli na trh, uvedeno číslo typu či dávky nebo sériové číslo 
nebo jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo v případech, 
kdy to velikost nebo povaha elektrického zařízení neumožňuje, 
aby byla požadovaná informace uvedena na jeho obalu nebo 
v dokladu přiloženém k elektrickému zařízení. 

6. Výrobci uvedou na elektrickém zařízení, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému 
zařízení své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou 
ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontakto
vat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce 
kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozu
mitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem. 

7. Výrobci zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy 
návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumi
telném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který 
určí dotčený členský stát. Tyto návody, bezpečnostní informace 
a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno 
pochopitelné.
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8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, 
že elektrické zařízení, které uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nápravná opatření, jež jsou 
nezbytná k uvedení tohoto elektrického zařízení do shody, 
nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. 
Dále, pokud elektrické zařízení představuje riziko, informují 
o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány člen
ských států, v nichž elektrické zařízení dodali na trh, a uvedou 
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních. 

9. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace 
a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které 
jsou nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení s touto 
směrnicí, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. 
Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, 
jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná elektrickými zařízeními, 
která uvedli na trh. 

Článek 7 

Zplnomocnění zástupci 

1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat zplnomoc
něného zástupce. 

Povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 1 a povinnost vypracovat 
technickou dokumentaci uvedená v čl. 6 odst. 2 nesmí být 
součástí pověření zplnomocněného zástupce. 

2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené 
v pověření, které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomoc
něnému zástupci umožňovat alespoň: 

a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci 
pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po 
dobu deseti let od uvedení elektrického zařízení na trh; 

b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě 
jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci 
nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení; 

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich 
žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika 
vyvolaná elektrickými zařízeními, na která se vztahuje jeho 
pověření. 

Článek 8 

Povinnosti dovozců 

1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze elektrická zařízení, 
která jsou v souladu s právními předpisy. 

2. Před uvedením elektrického zařízení na trh dovozci zajistí, 
aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody. Zajistí, 
aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby elektrické 
zařízení neslo označení CE, aby k němu byly přiloženy poža
dované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 
6 odst. 5 a 6. 

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že elek
trické zařízení není ve shodě s bezpečnostními zásadami uvede
nými v článku 3 a stanovenými v příloze I, nesmí uvést elek
trické zařízení na trh, dokud nebude uvedeno do shody. Dále, 
pokud elektrické zařízení představuje riziko, musí o tom být 
výrobce i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni. 

3. Dovozci uvedou na elektrickém zařízení, nebo není-li to 
možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektrickému 
zařízení své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou 
ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontakto
vat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném 
konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem. 

4. Dovozci zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy 
návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumi
telném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který 
určí dotčený členský stát. 

5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za elektrické 
zařízení odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky tohoto 
zařízení neohrožovaly jeho soulad s bezpečnostními zásadami 
uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I. 

6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která elektrické 
zařízení představuje, provádějí dovozci za účelem ochrany 
zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků elektrických 
zařízení dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou 
knihy stížností, nevyhovujících elektrických zařízení a stažení 
elektrických zařízení z oběhu a průběžně o těchto kontrolních 
činnostech informují distributory. 

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, 
že elektrické zařízení, které uvedli na trh, není ve shodě s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření 
k uvedení tohoto elektrického zařízení do shody, nebo v případě 
potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud elek
trické zařízení představuje riziko, informují o tom dovozci 
neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, 
v nichž elektrické zařízení dodali na trh, a uvedou podrobnosti, 
zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
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8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení elektrického 
zařízení na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro 
potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, že těmto orgánům 
může být na požádání předložena technická dokumentace. 

9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace 
a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které 
jsou nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení, a to 
v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují 
s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem 
je vyloučit rizika vyvolaná elektrickými zařízeními, která uvedli 
na trh. 

Článek 9 

Povinnosti distributorů 

1. Při dodávání elektrického zařízení na trh distributoři 
jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice. 

2. Před dodáním elektrického zařízení na trh distributoři 
ověří, zda nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy poža
dované doklady a návody a bezpečnostní informace v jazyce 
snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným 
uživatelům v členském státě, v němž má být elektrické zařízení 
dodáno na trh, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné poža
davky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a čl. 8 odst. 3. 

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že 
elektrické zařízení není ve shodě s bezpečnostními zásadami 
uvedenými v článku 3 a stanovenými v příloze I, nesmí dodat 
elektrické zařízení na trh, dokud nebude uvedeno do shody. 
Dále, pokud elektrické zařízení představuje riziko, informuje 
o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru 
nad trhem. 

3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za elektrické 
zařízení odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky 
neohrožovaly jeho soulad s bezpečnostními zásadami uvede
nými v článku 3 a stanovenými v příloze I. 

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se 
domnívat, že elektrické zařízení, které dodali na trh, není ve 
shodě s touto směrnicí, zajistí, že budou přijata nezbytná 
nápravná opatření k uvedení tohoto zařízení do shody nebo 
v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, 
pokud elektrické zařízení představuje riziko, informují o tom 
distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských 

států, v nichž elektrické zařízení dodali na trh, a uvedou 
podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních. 

5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace 
a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které 
jsou nezbytné k prokázání shody elektrického zařízení. Spolu
pracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž 
cílem je vyloučit rizika vyvolaná elektrickými zařízeními, která 
dodali na trh. 

Článek 10 

Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce 
a distributory 

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován 
za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 
6, pokud uvede elektrické zařízení na trh pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví elektrické 
zařízení, jež bylo na trh již uvedeno, takovým způsobem, 
který může ovlivnit jeho soulad s touto směrnicí. 

Článek 11 

Identifikace hospodářských subjektů 

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem 
identifikovat: 

a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal elektrické 
zařízení; 

b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly elektrické 
zařízení. 

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace 
uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim 
bylo elektrické zařízení dodáno, a po dobu deseti let poté, co 
elektrické zařízení dodaly. 

KAPITOLA 3 

SHODA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Článek 12 

Předpoklad shody na základě harmonizovaných norem 

Předpokládá se, že elektrická zařízení, která jsou ve shodě 
s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly 
zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve 
shodě s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 
a stanovenými v příloze I, na které se tyto normy nebo jejich 
části vztahují.
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Článek 13 

Předpoklad shody na základě mezinárodních norem 

1. Pokud nebyly vypracovány a zveřejněny harmonizované 
normy uvedené v článku 12, přijmou členské státy veškerá 
vhodná opatření, aby pro účely dodání na trh podle článku 3 
a pro volný pohyb podle článku 4 jejich příslušné orgány poklá
daly za vyhovující bezpečnostním zásadám uvedeným v článku 
3 a stanoveným v příloze I také elektrická zařízení, která 
vyhovují bezpečnostním ustanovením mezinárodních norem 
stanovených Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), 
ohledně nichž byl uplatněn postup pro zveřejnění stanovený 
v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. 

2. Komise oznámí členským státům bezpečnostní ustanovení 
uvedená v odstavci 1. Komise po konzultaci s členskými státy 
určí bezpečnostní ustanovení a zejména jejich varianty, které 
doporučuje ke zveřejnění. 

3. Členské státy sdělí Komisi ve lhůtě tří měsíců případné 
námitky k bezpečnostním ustanovením oznámeným v souladu 
s odstavcem 2 s uvedením bezpečnostních důvodů, na jejichž 
základě by tato ustanovení neměla být uznána. 

Odkazy na bezpečnostní ustanovení, vůči kterým nebyly vzne
seny žádné námitky, se pro informaci zveřejní v Úředním věst
níku Evropské unie. 

Článek 14 

Předpoklad shody na základě vnitrostátních norem 

Pokud nebyly vypracovány a zveřejněny harmonizované normy 
uvedené v článku 12 ani nebyly zveřejněny mezinárodní normy 
uvedené v článku 13, přijmou členské státy veškerá vhodná 
opatření, aby pro účely dodání na trh podle článku 3 a pro 
volný pohyb podle článku 4 jejich příslušné orgány pokládaly 
za vyhovující bezpečnostním zásadám uvedeným v článku 3 
a stanoveným v příloze I také elektrická zařízení, která byla 
vyrobena v souladu s bezpečnostními ustanoveními norem plat
ných v členském státě výroby, pokud tím bude zajištěna úroveň 
bezpečnosti rovnocenná úrovni požadované na jejich vlastním 
území. 

Článek 15 

EU prohlášení o shodě 

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno 
splnění bezpečnostních zásad uvedených v článku 3 a stanove
ných v příloze I. 

2. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvede
ného v příloze IV, obsahuje prvky stanovené v modulu 
A uvedeném v příloze III a je průběžně aktualizováno. Přeloží 
se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, 
v němž se elektrické zařízení uvádí nebo dodává na trh. 

3. Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jeden akt 
Unie vyžadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU 
prohlášení o shodě pro všechny tyto akty Unie. Dané akty Unie 
musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich 
vyhlášení. 

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce 
odpovědnost za soulad elektrického zařízení s požadavky stano
venými v této směrnici. 

Článek 16 

Obecné zásady označení CE 

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 
nařízení (ES) č. 765/2008. 

Článek 17 

Pravidla a podmínky umisťování označení CE 

1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na 
elektrické zařízení nebo jeho výrobní štítek. Pokud to vzhledem 
k povaze elektrického zařízení není možné nebo odůvodněné, 
umístí se na obal a průvodní dokumenty. 

2. Označení CE se umístí před uvedením elektrického 
zařízení na trh. 

3. Členské státy při zajišťování řádného uplatňování režimu 
označování CE vycházejí ze stávajících mechanismů a přijmou 
odpovídající opatření v případě nesprávného použití tohoto 
označení. 

KAPITOLA 4 

DOZOR NAD TRHEM UNIE, KONTROLA ELEKTRICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ VSTUPUJÍCÍCH NA TRH UNIE A OCHRANNÝ 

POSTUP UNIE 

Článek 18 

Dozor nad trhem Unie a kontrola elektrických zařízení 
vstupujících na trh Unie 

Na elektrická zařízení se použijí čl. 15 odst. 3 a články 16 až 
29 nařízení (ES) č. 765/2008.
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Článek 19 

Postup nakládání s elektrickými zařízeními představujícími 
riziko na vnitrostátní úrovni 

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu 
mají dostatečné důvody domnívat se, že elektrické zařízení, na 
něž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví 
nebo bezpečnost osob či pro domácí zvířata nebo majetek, 
provedou hodnocení, zda dotčené elektrické zařízení splňuje 
všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. 
Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují 
v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem. 

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci 
orgány dozoru nad trhem zjistí, že elektrické zařízení nesplňuje 
požadavky stanovené touto směrnicí, neprodleně vyžadují po 
příslušném hospodářském subjektu, aby přijal všechna vhodná 
nápravná opatření k uvedení elektrického zařízení do souladu 
s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu 
ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze 
rizika. 

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se 
použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008. 

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad 
netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi 
a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, 
která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout. 

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata všechna 
vhodná nápravná opatření ohledně všech dotčených elektric
kých zařízení, která dodal na trh v celé Unii. 

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené 
v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná 
opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná 
předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání elek
trického zařízení na trh daného členského státu, nebo elektrické 
zařízení stáhnout z trhu nebo z oběhu. 

O těchto opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně 
informují Komisi a ostatní členské státy. 

5. Součástí informací uvedených v odst. 4 druhém 
pododstavci jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména 
údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího elektrického 

zařízení, údaje o původu elektrického zařízení, povaze nesou
ladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přija
tých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného hospo
dářského subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, 
zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků: 

a) elektrické zařízení nesplňuje bezpečnostní zásady uvedené 
v článku 3 a stanovené v příloze I týkající se zdraví nebo 
bezpečnosti osob či domácích zvířat nebo majetku, nebo 

b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 
12, v mezinárodních normách uvedených v článku 13 nebo 
ve vnitrostátních normách uvedených v článku 14, které jsou 
základem pro předpoklad shody. 

6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil postup 
podle tohoto článku, neprodleně informují Komisi a ostatní 
členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích o nesouladu dotčeného elektrického 
zařízení, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu 
s přijatým vnitrostátním opatřením o svých námitkách. 

7. Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených 
v odst. 4 druhém pododstavci žádný členský stát ani Komise 
nevznese námitku proti předběžnému opatření přijatému člen
ským státem, považuje se uvedené opatření za důvodné. 

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným 
elektrickým zařízením neprodleně přijata vhodná omezující 
opatření, jako je stažení elektrického zařízení z trhu. 

Článek 20 

Ochranný postup Unie 

1. Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 19 
odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským 
státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní 
opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise 
neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospo
dářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitros
tátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení přijme 
Komise prováděcí akt, kterým rozhodne, zda je vnitrostátní 
opatření důvodné, či nikoli. 

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise 
ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému hospodář
skému subjektu nebo subjektům.
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2. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné, 
všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 
toho, aby bylo nevyhovující elektrické zařízení staženo z jejich 
trhu, a informují o tom Komisi. Je-li vnitrostátní opatření pova 
žováno za nedůvodné, dotčený členský stát toto opatření zruší. 

3. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné 
a je-li nesoulad elektrického zařízení přisuzován nedostatkům 
v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 5 
písm. b) této směrnice, použije Komise postup stanovený 
v článku 11 nařízení (EU) č. 1025/2012. 

Článek 21 

Výrobky, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko 

1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 19 
odst. 1 zjistí, že ačkoli je elektrické zařízení v souladu s touto 
směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob či 
pro domácí zvířata nebo majetek, musí po příslušném hospo
dářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření 
k zajištění toho, aby dotčené elektrické zařízení, pokud bylo 
uvedeno na trh, dále nepředstavovalo toto riziko, nebo aby je 
stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát 
stanovit a která je přiměřená povaze rizika. 

2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata nápravná 
opatření ohledně všech dotčených elektrických zařízení, která 
dodal na trh v celé Unii. 

3. Členský stát neprodleně informuje Komisi a ostatní 
členské státy. Informace musí obsahovat všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného 
elektrického zařízení, údaje o jeho původu a dodavatelském 
řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze 
a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni. 

4. Komise neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a s 
příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede 
hodnocení přijatých vnitrostátních opatření. Na základě 
výsledků tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření důvodná, či nikoli, 
a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření. 

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce 
se přijímají přezkumným postupem podle čl. 23 odst. 2. 

V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech 
týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti osob či domácích 

zvířat nebo majetku, přijme Komise postupem podle článku 
23 odst. 3 okamžitě použitelné prováděcí akty. 

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; 
Komise ho neprodleně sdělí členským státům a příslušnému 
hospodářskému subjektu nebo subjektům. 

Článek 22 

Formální nesoulad 

1. Aniž je dotčen článek 19, členský stát vyžaduje, aby 
příslušný hospodářský subjekt odstranil nesoulad, pokud zjistí 
jeden z následujících nedostatků: 

a) označení CE bylo umístěno v rozporu s článkem 30 nařízení 
(ES) č. 765/2008 nebo článkem 17 této směrnice; 

b) označení CE nebylo umístěno; 

c) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno; 

d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně; 

e) technická dokumentace chybí nebo je neúplná; 

f) informace uvedené v čl. 6 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 3 chybějí, 
nebo jsou nesprávné nebo neúplné; 

g) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený 
v článku 6 nebo článku 8. 

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský 
stát přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže 
dodávání elektrického zařízení na trh, nebo zajistí, aby bylo 
elektrické zařízení staženo z oběhu nebo z trhu. 

KAPITOLA 5 

PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ 

Článek 23 

Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen Výbor pro elektrická zařízení. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 
nařízení (EU) č. 182/2011.
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3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 
nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného 
nařízení. 

4. Komise konzultuje s výborem všechny otázky, pro něž se 
podle nařízení (EU) č. 1025/2012 či jakéhokoli jiného právního 
předpisu Unie vyžadují konzultace s odborníky z odvětví. 

Výbor může mimoto projednávat jakékoli další otázky týkající 
se uplatňování této směrnice, které vznese jeho předseda nebo 
zástupce některého členského státu v souladu s jednacím řádem 
tohoto výboru. 

Článek 24 

Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 
předpisů, které byly přijaty na základě této směrnice, hospodář
skými subjekty a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění 
jejich uplatňování. Takto stanovené sankce mohou zahrnovat 
trestněprávní sankce za závažná porušení. 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Článek 25 

Přechodná ustanovení 

Členské státy nesmějí bránit dodávání na trh elektrických 
zařízení, na která se vztahuje směrnice 2006/95/ES a která 
jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byla uvedena na trh 
před 20. dubnem 2016. 

Článek 26 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s článkem 2, čl. 3 prvním 
pododstavcem, články 4 a 6 až 12, čl. 13 odst. 1, články 14 
až 25 a přílohami II, III a IV do 19. dubna 2016. Znění těchto 
předpisů sdělí neprodleně Komisi. 

Použijí tyto předpisy ode dne 20. dubna 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že 
odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směr
nici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto 
směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské 
státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice. 

Článek 27 

Zrušení 

Směrnice 2006/95/ES se zrušuje s účinkem ode dne 20. dubna 
2016, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se 
lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu a dne použitelnosti 
směrnic uvedených v příloze V. 

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na 
tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou 
v příloze VI. 

Článek 28 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Článek 1, čl. 3 druhý pododstavec, článek 5, čl. 13 odst. 2 a 3 
a přílohy I, V a VI se použijí ode dne 20. dubna 2016. 

Článek 29 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

Ve Štrasburku dne 26. února 2014. 

Za Evropský parlament 
předseda 

M. SCHULZ 

Za Radu 
předseda 

D. KOURKOULAS
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PŘÍLOHA I 

ZÁKLADNÍ PRVKY BEZPEČNOSTNÍCH ZÁSAD PRO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO POUŽÍVÁNÍ V URČITÝCH 
MEZÍCH NAPĚTÍ 

1. Obecné podmínky 

a) na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, v přiloženém dokladu musí být uvedeny základní údaje 
a pokyny, jejichž znalost a dodržování zajistí, aby elektrické zařízení bylo užíváno bezpečně a k účelu, pro který 
bylo vyrobeno; 

b) elektrické zařízení a jeho součásti musí být provedeny tak, aby mohly být bezpečně a správně smontovány 
a připojeny; 

c) elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými 
v bodech 2 a 3, pokud bude používáno pro účely, ke kterým je určeno, a řádně udržováno. 

2. Ochrana před nebezpečími, která mohou být způsobena elektrickým zařízením 

V souladu s bodem 1 musí být technická opatření stanovena tak, aby: 

a) osoby a domácí zvířata byly přiměřeně chráněny před nebezpečím fyzického poranění nebo jiného poškození, 
které by mohlo být způsobeno přímým dotykem nebo nepřímo; 

b) nevznikaly teploty, elektrické oblouky nebo záření, které by mohly být nebezpečné; 

c) osoby, domácí zvířata a majetek byly přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která by 
podle zkušenosti mohla být elektrickým zařízením způsobena; 

d) izolace odpovídala předvídatelným podmínkám. 

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení 

V souladu s bodem 1 musí být stanovena opatření technické povahy, která zajistí, aby elektrické zařízení: 

a) odpovídalo předpokládaným podmínkám mechanického namáhání tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích 
zvířat a majetku; 

b) bylo za předpokládaných podmínek okolního prostředí odolné vůči působení jiných než mechanických vlivů tak, 
aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku; 

c) za předvídatelných podmínek přetížení neohrožovalo osoby, domácí zvířata a majetek.
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PŘÍLOHA II 

ZAŘÍZENÍ A JEVY, KTERÉ NESPADAJÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI TÉTO SMĚRNICE 

Elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely 

Elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy 

Elektroměry 

Zásuvky a vidlice pro domácnost 

Zařízení pro napájení elektrických ohradníků 

Rádiové a elektrické rušení 

Specializovaná elektrická zařízení pro použití na lodích, v letadlech a na železnicích, která vyhovují bezpečnostním 
předpisům vypracovaným mezinárodními orgány, v nichž jsou členské státy zastoupeny. 

Hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály výlučně pro účely použití ve výzkumných a vývojových zaříze
ních určených pro tyto účely.
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PŘÍLOHA III 

MODUL A 

Interní řízení výroby 

1. Interní řízení výroby je postupem posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 
a na vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje, že daná elektrická zařízení splňují požadavky této směrnice, které se 
na ně vztahují. 

2. Technická dokumentace 

Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení 
s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět 
příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování elektrického 
zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto prvky: 

a) celkový popis elektrického zařízení; 

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.; 

c) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování elektrického zařízení; 

d) seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly 
použity v plném rozsahu nebo zčásti, nebo mezinárodních norem uvedených v článku 13 nebo vnitrostátních 
norem uvedených v článku 14 a popis řešení zvolených ke splnění bezpečnostních zásad této směrnice, pokud 
tyto harmonizované, mezinárodní nebo vnitrostátní normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných 
technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem nebo mezi
národních norem uvedených v článku 13 nebo vnitrostátních norem uvedených v článku 14 se v technické 
dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity; 

e) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atd.; 

f) protokoly o zkouškách. 

3. Výroba 

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných 
elektrických zařízení s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. 

4. Označení CE a EU prohlášení o shodě 

4.1 Výrobce umístí označení CE na každé jednotlivé elektrické zařízení, které splňuje příslušné požadavky této směrnice. 

4.2 Výrobce vypracuje písemné EU prohlášení o shodě pro model výrobku a po dobu deseti let od uvedení elektrického 
zařízení na trh je společně s technickou dokumentací uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů dozoru nad 
trhem. V EU prohlášení o shodě musí být uvedeno elektrické zařízení, pro něž bylo vypracováno. 

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům dozoru nad trhem. 

5. Zplnomocněný zástupce 

Povinnosti výrobce stanovené v bodě 4 mohou být jeho jménem a na jeho odpovědnost splněny jeho zplnomoc
něným zástupcem, pokud jsou uvedeny v pověření.
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PŘÍLOHA IV 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. XXXX) ( 1 ) 

1. Model výrobku/výrobek (číslo dávky, výrobku či typu nebo sériové číslo): 

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce: 

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 

4. Předmět prohlášení (identifikace elektrického zařízení umožňující je zpětně vysledovat; může zahrnovat dostatečně 
zřetelné barevné vyobrazení, je-li to pro identifikaci daného elektrického zařízení nezbytné): 

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: 

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě 
se shoda prohlašuje: 

7. Další informace: 

Podepsáno za a jménem: 

(místo a datum vydání): 

(jméno, funkce) (podpis):
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( 1 ) Výrobce může přidělit prohlášení o shodě číslo.



PŘÍLOHA V 

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost směrnic uvedených v části B přílohy V směrnice 
2006/95/ES 

(uvedené v článku 27) 

Směrnice Lhůta pro provedení Den použitelnosti 

73/23/EHS 21. srpna 1974 ( 1 ) — 

93/68/EHS 1. července 1994 1. ledna 1995 ( 2 ) 

( 1 ) V případě Dánska však tato lhůta byla prodloužena na pět let, tedy 21. února 1978. Viz čl. 13 odst. 1 směrnice 73/23/EHS. 
( 2 ) Členské státy umožní do 1. ledna 1997 uvádět na trh a do provozu výrobky, které jsou v souladu se způsobem označování platným 

před 1. lednem 1995. Viz čl. 14 odst. 2 směrnice 93/68/EHS.
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PŘÍLOHA VI 

SROVNÁVACÍ TABULKA 

Směrnice 2006/95/ES Tato směrnice 

Článek 1 Čl. 1 druhý pododstavec 

Článek 2 Článek 3 

Článek 3 Článek 4 

Článek 4 Článek 5 

Článek 5 Článek 12 

Článek 6 Článek 13 

Článek 7 Článek 14 

Čl. 8 odst. 1 Články 16 a 17 

Čl. 8 odst. 2 — 

Čl. 8 odst. 3 — 

Článek 9 Články 18 až 20 

Článek 10 Články 16 a 17 

Článek 11 — 

Článek 12 — 

Článek 13 Čl. 26 odst. 2 

Článek 14 Článek 27 

Článek 15 Článek 28 

Příloha I Příloha I 

Příloha II Příloha II 

Příloha III Články 15 a 16 a příloha IV 

Příloha IV Příloha III 

Příloha V Příloha V
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PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Evropský parlament se domnívá, že za schůzky výborů v rámci postupu projednávání ve výboru ve smyslu 
přílohy I rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí lze považovat 
pouze schůzky, na nichž se projednávají prováděcí akty ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Na schůzky 
výborů, na nichž se projednávají jiné záležitosti, se tedy bod 15 rámcové dohody vztahuje. 

__________________________________
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