
EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Dokument na zasadanie

C6-0039/2007
2004/0248(COD)

SK
17/01/2007

Spoločná pozícia

Spoločná pozícia prijatá Radou 4. decembra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky 
balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

Dok. 13484/1/2006
 15542/2006 Vyhlásenia

COM(2006)0811

SK SK





13484/1/06 REV 1 lk
DG C I SK

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 4. decembra 2006 (5.12)
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2004/0248 (COD)

13484/1/06

REV 1

COMPET 259
CODEC 1022

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY
Predmet: Spoločná pozícia prijatá Radou 4. decembra 2006 na účely prijatia

smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá 
pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa 
smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 76/211/EHS



13484/1/06 REV 1 lk 1
DG C I SK

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/.../ES,

z, 

ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá 

spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa 

smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS,

a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy2,

  

1 Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 36.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. februára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia 
Európskeho parlamentu z ...
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keďže:

(1) Smernice Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa 

objemu1 a 80/232/EHS z 15. januára 1980 o aproximácii právnych predpisov členských 

štátov týkajúcich sa rozpätia menovitých množstiev a menovitých objemov prípustných pre 

niektoré výrobky v hotovom balení2 stanovovali menovité množstvá pre mnohé kvapalné a 

nekvapalné spotrebiteľsky balené výrobky, ktorých cieľom bolo zabezpečiť voľný pohyb 

výrobkov, ktoré spĺňali požiadavky uvedených smerníc. Pre väčšinu výrobkov je popri 

menovitých množstvách Spoločenstva povolená existencia vnútroštátnych menovitých 

množstiev. Pre niektoré výrobky sú však stanovené menovité množstvá Spoločenstva, 

ktoré vylučujú akékoľvek vnútroštátne menovité množstvá.

(2) Zmeny v preferenciách spotrebiteľov a inovácia v spotrebiteľskom balení a maloobchode

na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni vyvolali potrebu posúdiť, či sú platné 

právne predpisy stále vhodné.

(3) Súdny dvor rozhodol v rozsudku z 12. októbra 2000 vo veci C-3/99 Cidrerie-Ruwet3, že 

členské štáty nesmú zakázať uvedenie spotrebiteľského balenia na trh, ktorého menovitý 

objem nie je zahrnutý v rade Spoločenstva, a ktorý sa v súlade so zákonom vyrába 

a uvádza na trh v inom členskom štáte, pokiaľ však nie je cieľom takéhoto zákazu plnenie 

prvoradej požiadavky súvisiacej s ochranou spotrebiteľa, zákaz sa bez rozdielu uplatňuje 

na vnútroštátne a rovnako aj na dovážané výrobky, je nevyhnutný na splnenie predmetnej 

požiadavky a je úmerný sledovanému cieľu a pokiaľ tento cieľ nemožno dosiahnuť 

opatreniami, ktoré menej obmedzujú obchod v rámci Spoločenstva.

  

1 Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení 
z roku 2003.

2 Ú. v. ES L 51, 25.2.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
87/356/EHS (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 48).

3 Zb. 2000, s. I-8749.
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(4) Ochranu spotrebiteľa uľahčujú smernice, ktoré boli prijaté po smerniciach 75/106/EHS a 

80/232/EHS, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 

o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi1.

(5) Hodnotenie vplyvu vrátane širokej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami 

ukázalo, že v mnohých odvetviach nezáväzné menovité množstvá zvyšujú slobodu 

výrobcov poskytovať tovar podľa vkusu spotrebiteľov a podporujú hospodársku súťaž, 

pokiaľ ide o kvalitu a cenu na vnútornom trhu. V iných odvetviach je však v záujme 

spotrebiteľa a podnikateľov vhodnejšie, aby sa ponechali nateraz povinné menovité 

množstvá.

(6) Vykonávanie tejto smernice by v záujme lepšieho pochopenia jednotkových cien mala 

sprevádzať lepšia informovanosť spotrebiteľov a priemyslu.

(7) Menovité množstvá by preto vo všeobecnosti nemali podliehať regulácii na úrovni 

Spoločenstva ani na vnútroštátnej úrovni a malo by byť možné uvádzať spotrebiteľsky 

balené výrobky na trh v akomkoľvek menovitom množstve.

(8) V určitých odvetviach by však takáto deregulácia mohla spôsobiť neúmerne vysoké 

dodatočné náklady, hlavne pre malé a stredné podniky. Pre tieto odvetvia by sa preto mali 

platné právne predpisy Spoločenstva prispôsobiť na základe skúseností, najmä s cieľom 

zabezpečiť, aby sa menovité množstvá Spoločenstva pevne stanovili aspoň v prípade tých 

výrobkov, ktoré sa spotrebiteľom najviac predávajú.

  

1 Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27.
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(9) Keďže zachovanie povinných menovitých množstiev by sa malo považovať za výnimku, 

malo by sa pravidelne prehodnocovať na základe skúseností a s cieľom uspokojiť potreby 

spotrebiteľov a výrobcov. Pre tieto odvetvia by sa mali platné právne predpisy 

Spoločenstva prispôsobiť najmä s cieľom obmedziť pevne stanovené menovité množstvá 

Spoločenstva iba na tie menovité množstvá, ktoré sa spotrebiteľom najviac predávajú.

(10) S cieľom podporiť transparentnosť by sa všetky menovité množstvá spotrebiteľsky 

balených výrobkov mali ustanoviť v jedinom legislatívnom texte a následne by sa smernice 

75/106/EHS a 80/232/EHSmali zrušiť.

(11) S cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov, najmä zraniteľných spotrebiteľov, ako sú 

zdravotne postihnuté osoby a staršie osoby, dostatočná pozornosť by sa mala venovať 

tomu, aby boli údaje o hmotnosti a objeme na označeniach spotrebiteľských výrobkov 

ľahšie čitateľné a viditeľné na spotrebiteľských baleniach v bežných podmienkach predaja.

(12) Smernica 75/106/EHS ustanovuje pre určité kvapalné výrobky metrologické požiadavky, 

ktoré sú zhodné s požiadavkami ustanovenými v smernici Rady 76/211/EHS z 20. januára 

1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých 

spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu1. Smernica 76/211/EHS 

by sa preto mala zmeniť a doplniť, aby sa do jej rozsahu pôsobnosti zahrnuli výrobky, na 

ktoré sa v súčasnosti vzťahuje smernica 75/106/EHS.

(13) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve2 sa členské 

štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné 

tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a 

opatreniami na jej transpozíciu.

  

1 Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 
78/891/EHS (Ú. v. ES L 311, 4.11.1978, s. 21).

2 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.



13484/1/06 REV 1 lk 5
DG C I SK

(14) Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, 

a preto ich z dôvodu zrušenia radov Spoločenstva a prípadne zabezpečenia jednotných 

menovitých množstiev Spoločenstva možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, 

môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 

zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica 

nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Kapitola 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica ustanovuje pravidlá pre menovité množstvá výrobkov balených v 

spotrebiteľských baleniach. Uplatňuje sa na spotrebiteľsky balené výrobky a spotrebiteľské 

balenia vymedzené v článku 2 smernice 76/211/EHS.

2. Táto smernica sa neuplatňuje na výrobky uvedené v prílohe, ktoré sa predávajú v 

bezcolných predajniach na účely spotreby mimo Európskej únie.

Článok 2

Voľný pohyb tovaru

1. Pokiaľ články 3 a 4 neustanovujú inak, členské štáty nesmú odmietnuť, zakázať alebo 

obmedziť uvedenie spotrebiteľsky balených výrobkov na trh z dôvodov súvisiacich s 

menovitými množstvami balení.
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2. S prihliadnutím na zásady uvedené v zmluve, a najmä na zásadu voľného pohybu tovaru, 

členské štáty, ktoré v súčasnosti predpisujú záväzné menovité množstvá pre mlieko, maslo, 

sušené cestoviny a kávu, ich môžu naďalej predpisovať najdlhšie do …*.

Členské štáty, ktoré v súčasnosti predpisujú povinné menovité množstvá pre biely cukor, 

ich môžu naďalej predpisovať najdlhšie do …**.

Kapitola II

Osobitné ustanovenia

Článok 3

Uvádzanie určitých výrobkov na trh a ich voľný pohyb

Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v bode 2 prílohy, ktoré sú balené v 

spotrebiteľských baleniach v intervaloch uvedených v bode 1 prílohy, uvádzali na trh len vtedy, ak 

sú v spotrebiteľských baleniach v menovitých množstvách uvedených v bode 1 prílohy.

Článok 4

Aerosólové rozprašovače

1. Na aerosólových rozprašovačoch sa uvádza celkový menovitý objem nádoby. Musí sa 

uviesť tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom obsahu.

2. Odchylne od článku 8 ods. 1 písm. e) smernice Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o 

aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových 

rozprašovačov1 sa na výrobkoch, ktoré sa predávajú v aerosólových rozprašovačoch, 

nemusí označovať menovitá hmotnosť ich obsahu.

Článok 5

Viackusové balenia a spotrebiteľské balenia vytvorené z jednotlivých balení, ktoré nie sú určené na 

predaj jednotlivo

  

* Ú. v.: Vložte prosím dátum - 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Ú. v.: Vložte prosím dátum - 72 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
1 Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 

807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).
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1. Na účely článku 3 v prípade viackusových balení vytvorených z dvoch alebo viac 

jednotlivých spotrebiteľských balení sa na každé jednotlivé spotrebiteľské balenie 

uplatňujú menovité množstvá uvedené v bode 1 prílohy.

2. Ak je spotrebiteľské balenie vytvorené z dvoch alebo viacerých jednotlivých balení, ktoré 

nie sú určené na predaj jednotlivo, menovité množstvá uvedené v bode 1 prílohy sa

uplatňujú na spotrebiteľské balenie.

Kapitola III

Zrušenia, zmeny a doplnenia a záverečné ustanovenia

Článok 6

Zrušenia

Smernice 75/106/EHS a 80/232/EHS sa zrušujú.

Článok 7

Zmena a doplnenie

V článku 1 smernice 76/211/EHS sa slová „s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 

75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa 

plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu a“ vypúšťajú.
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Článok 8

Transpozícia

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do …* zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od …**.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9

Podávanie správ, oznámenie odchýlok a monitorovanie

1. Komisia podá správu o uplatňovaní a účinkoch tejto smernice Európskemu parlamentu, 

Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do …*** a potom každých desať 

rokov. V prípade potreby je k správe pripojený návrh na revíziu tejto smernice.

2. Členské štáty uvedené v článku 2 ods. 2 Komisii pred …** oznámia odvetvia, ktorých sa 

týka odchýlka, o ktorých sa zmieňuje uvedený odsek, a dobu uplatňovania takejto 

odchýlky, rozsah uplatňovaných záväzných menovitých množstiev a predmetný interval.

  

* Ú. v.: Vložte prosím dátum - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Ú. v.: Vložte prosím dátum - 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
*** Ú. v.: Vložte prosím dátum - 8 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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3. Komisia sleduje uplatňovanie článku 2 ods. 2 na základe vlastných zistení a správ 

dotknutých členských štátov.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Články 2, 6 a 7 sa uplatňujú s účinnosťou od …*.

Článok 11

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

  

* Ú. v.: Vložte prosím dátum - 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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PRÍLOHA

RAD MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHU SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ

1. VÝROBKY PREDÁVANÉ PODĽA OBJEMU (množstvo v ml)

Tiché víno
V intervale od 100 ml do 1500 ml len týchto 8 menovitých množstiev:

ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1000 — 1500

Žlté víno
V intervale od 100 ml do 1500 ml len toto 1 menovité množstvo:

ml: 620

Šumivé víno
V intervale od 125 ml do 1500 ml len týchto 5 menovitých množstiev:

ml: 125 — 200 — 375 —750 —1500

Likérové víno
V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500

Aromatizované

víno

V intervale od 100 ml do 1500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1000 — 1500

Liehoviny
V intervale od 100 ml do 2 000 ml len týchto 9 menovitých množstiev:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000
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2. VYMEDZENIA VÝROBKOV

Tiché víno Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 
1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom1 (položka 
spoločného colného sadzobníka (SCS): kód KN ex 2204).

Žlté víno Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 
1493/1999 (položka SCS: kód KN ex 2204) s určením pôvodu: „Côtes du 
Jura”, „Arbois”, „L’Etoile“ a „Château-Chalon” vo fľašiach, ako je 
vymedzené v prílohe I bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. 
apríla 2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia 
Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu 
a ochranu určitých vinárskych výrobkov2

Šumivé víno Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) a v prílohe 1 body 15, 16, 
17 a 18 nariadenia (ES) č. 1493/1999 (podpoložka SCS 2204 10)

Likérové víno Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) a v prílohe 1 bod 14 
nariadenia (ES) č. 1493/1999 (podpoložky SCS 2204 21 – 2204 29)

Aromatizované víno Nápoje na báze vína, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia Rady 
(EHS) č. 1601/91/EHS z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné 
pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných 
nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných 
vínnych produktov3 (položka spoločného colného sadzobníka 2205)

Liehoviny Liehoviny, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 
l576/89 z 29. mája 1989 stanovujúceho všeobecné pravidlá na definovanie, 
opis a uvádzanie liehovín na trh4 (položka spoločného colného sadzobníka 
2208)

  

1 Ú. v. ES L 179, 14.7.1999 s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 2165/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 1).

2 Ú. v. EÚ L 118, 4.5.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 1507/2006 (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 9).

3 Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

4 Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 1882/2003.
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I. ÚVOD

Komisia 2. decembra 2004 zaslala Rade a Európskemu parlamentu návrh1 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených 

výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Rady 76/211/EHS, založený na článku 95 zmluvy.

1. Hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 6. apríla 20052.

2. Európsky Parlament zaujal stanovisko v prvom čítaní 2. februára 20063.

3. Komisia prijala zmenený a doplnený návrh 4. apríla 2006.

4. Komisia 26. apríla 2006 predložila svoj zmenený a doplnený návrh4.

5. Rada (konkurencieschopnosť) 25. septembra 2006 dosiahla politickú dohodu o 

kompromisnom znení s cieľom prijať spoločnú pozíciu.

6. Rada 4. decembra 2006 prijala spoločnú pozíciu podľa článku 251 Zmluvy o ES.

  
1 Odkaz na Ú. v. EÚ.
2 Odkaz na Ú. v. EÚ.
3 Odkaz na Ú. v. EÚ.
4 Odkaz na Ú. v. EÚ.
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II. CIELE

Cieľom navrhovanej smernice je zrušiť smernice 75/106/EHS a 80/232/EHS, zrušiť menovité 

množstvá pre veľkosti balení vo väčšine sektorov, zachovať povinné menovité množstvá vo 

veľmi obmedzenom počte sektorov a zahrnúť ich do jediného legislatívneho nástroja. 

Vzhľadom na to, že rozsiahla konzultácia so zainteresovanými stranami ukázala, že väčšina 

argumentov je v prospech liberalizácii menovitých množstiev, hlavným cieľom navrhovanej 

smernice je ich deregulácia.

III. SPOLOČNÁ POZÍCIA

Spoločná pozícia prijatá Radou čiastočne zohľadňuje stanovisko Európskeho parlamentu v 

prvom čítaní. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa už zapracovali do zmeneného a 

doplneného návrhu Komisie.

Veľký počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu sa v spoločnej pozícii 

zohľadnil buď v plnej miere, alebo sčasti.

Všetky úpravy zmeneného a doplneného návrhu Komisie, ktoré urobila Rada vo svojej 

spoločnej pozícii, Komisia prijala.

Ani Rada, ani Komisia však nemôže súhlasiť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 

Európskeho parlamentu, aby sa zosúladili veľkosti v sektoroch, v ktorých to v súčasnosti tak 

nie je, konkrétne v sektoroch mlieka, masla, kávy, cestovín, ryže a hnedého cukru. 
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Podrobná analýza spoločnej pozície

Rada v plnej miere akceptovala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1,2, 4, 5, 8, 10 až 12, 14 a 

v zásade akceptovala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 6, 7, 13, 16, hoci ich trochu 

preformulovala. 

Rada nepovažuje za potrebné, aby sa v sektoroch mlieka, masla, kávy, cestovín, ryže a 

hnedého cukru, v ktorých v súčasnosti neexistujú zosúladené povinné veľkosti, zaviedla škála 

menovitých množstiev ES. 

Rada v článku 2 ods. 2 zaviedla prechodné obdobie piatich rokov po nadobudnutí účinnosti 

smernice, počas ktorého sa môžu zachovať v súčasnosti platné národné veľkosti pre domácu 

produkciu mlieka, masla, kávy, sušených cestovín a ryže, a päťročné obdobie pre biely cukor.

IV. ZÁVER

Rada sa domnieva, že spoločná pozícia je skutočne v súlade s pôvodnými cieľmi navrhovanej 

smernice.

________________________



15542/06 ADD 1 REV 1 mpo/KD/ro 1
JUR SK

RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 1. decembra 2006 (01.12)
(OR. fr)

Medziinštitucionálny spis:
2004/0248 (COD)

15542/06
ADD 1 REV 1

CODEC 1337
COMPET 350

REVIDOVANÝ DODATOK K POZNÁMKE K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: COREPER/RADA
Č. návrhu Komisie: 15570/04 COMPET 211 CODEC 1321, 8680/06 COMPET 91 CPDEC 385
Predmet: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá 

pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa 
smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 76/211/EHS [prvé čítanie]
– prijatie (sp + v)
a) spoločnej pozície
b) odôvodneného stanoviska Rady
– vyhlásenia

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE KOMISIE A RADY

Podľa zmluvy a judikatúry Súdneho dvora členské štáty, ktoré uplatňujú postupné zrušenie, nemôžu 

z dôvodov súvisiacich s menovitými množstvami balení odmietnuť, zakázať alebo obmedziť 

uvedenie na trh výrobkov, ktoré sa v súlade so zákonom uvádzajú na trh v inom členskom štáte.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE KOMISIE A RADY

Členské štáty, ktoré v súčasnosti neuplatňujú národné veľkosti v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 

postupné zrušenie, nezavedú nové pravidlá pre menovité množstvá balení.
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VYHLÁSENIE BELGICKA

Belgicko podporilo tento návrh pre jeho samotnú hodnotu bez ohľadu na očakávané výsledky, 

ktoré by Komisia chcela touto smernicou dosiahnuť.

VYHLÁSENIE FRANCÚZSKA (s podporou Talianska)

Francúzsko zdôrazňuje, že pri liberalizácii formátov spotrebiteľských obalov sa musí nájsť správna 

rovnováha medzi voľným pohybom tovaru, ochranou spotrebiteľov a zachovaním výrobných 

nákladov, ktoré dotknutým malým a stredným podnikom umožňujú udržať si 

konkurencieschopnosť.

Francúzsko v tomto ohľade potvrdzuje, že v plnej miere využije prechodné obdobia určené 

v článku 2 ods. 2 spoločnej pozície s cieľom zachovať povinné formáty spotrebiteľských obalov 

pre výrobky, pre ktoré sú určené: mlieko, maslo, sušené cestoviny, káva a biely cukor. Ide totiž 

o základné výrobky, u ktorých spotrebitelia, najmä tí najzraniteľnejší, uprednostňujú štandardné 

formáty a u ktorých by samotné označenie nebolo dostatočnou zárukou ochrany a dobrej 

informovanosti o obsiahnutom množstve v prípade liberalizácie formátov.

Francúzsko preto zdôrazňuje, že v správe Komisie uvedenej v článku 9 ods. 1 spoločnej pozície 

a v rámci monitorovania situácie výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2, ktoré by Komisia mala 

uskutočňovať v súlade s článkom 9 ods. 3, sa musia v plnej miere zohľadniť riziká, ktoré sa 

identifikovali na rokovaniach Rady a ktoré viedli k vloženiu odôvodnenia 8, v ktorom sa pripomína, 

že „V určitých odvetviach by však takáto deregulácia mohla spôsobiť neúmerne vysoké dodatočné 

náklady, hlavne pre malé a stredné podniky. Pre tieto odvetvia by sa preto mali platné právne 

predpisy Spoločenstva prispôsobiť na základe skúseností, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa 

menovité množstvá Spoločenstva pevne stanovili aspoň v prípade tých výrobkov, ktoré sa 

spotrebiteľom najviac predávajú.“

Francúzsko preto vyzýva obidvoch zákonodarcov, aby plne využili druhé čítanie tohto návrhu 

smernice najmä na to, aby správa Komisie uvedená v článku 9 ods. 1 predstavovala skutočnú 

doložku o preskúmaní pre výrobky v článku 2 ods. 2 s cieľom umožniť v prípade, že by hrozilo 

narušenie trhu alebo destabilizácia spotrebiteľských návykov
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a po skutočnej porade s členskými štátmi, subjektmi a združeniami spotrebiteľov, zachovať počas 

uvedenej doby formát, ktorý sa u každého z týchto výrobkov používa najviac.

________________________
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 12.12.2006 
KOM(2006) 811 v konečnom znení 

2004/0248 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady v súvislosti s prijatím návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre nominálne množstvá vopred balených 

výrobkov, rušia smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mení a dopĺňa smernica 
Rady 76/211/EHS 
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2004/0248 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES 
 

týkajúce sa 

spoločnej pozície Rady v súvislosti s prijatím návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre nominálne množstvá vopred balených 

výrobkov, rušia smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mení a dopĺňa smernica 
Rady 76/211/EHS 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 
(dokument KOM(2004) 708, konečné znenie – 2004/0248 (COD): 

25. október 2004 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 6. apríl 2005 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 2. február 2006 

Dátum predloženia zmeneného a doplneného návrhu: 18. apríl 2006 

Dátum politickej dohody (Rada pre konkurencieschopnosť): 25. september 2006 

Dátum prijatia spoločnej pozície: jednohlasne: 4. december 2006 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Návrh ruší nariadenie pochádzajúce zo 70-tych rokov, ktorým sa pevne stanovujú nominálne 
množstva, v ktorých sa môžu výrobky predávať. Návrh len uchováva reguláciu týkajúcu sa 
vína a liehovín, ktoré v súčasnosti už podliehajú povinným nominálnym množstvám.  

Návrh zjednodušuje reguláciu nominálnych množstiev spojením dvoch smerníc do jednej. 
Rovnako spája reguláciu metrologickej kontroly vopred balených výrobkov, ktorá je 
v súčasnosti predmetom dvoch smerníc, do jednej smernice. V dôsledku toho sa rušia 
smernice 75/106 a 80/232 a rozširuje sa rámec smernice 76/211 na všetky vopred balené 
výrobky. 

3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1 Všeobecné poznámky k spoločnej pozícii 

Návrh testuje stratégiu Komisie v oblasti lepšej regulácie pre rast a zamestnanosť v Európskej 
únii a zjednodušenie regulačného prostredia.  
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Rada podporila upravený návrh Komisie o podmienke, že v určitých odvetviach by sa 
členským štátom na prechodné obdobie povolilo zachovať súčasné existujúce vnútroštátne 
objemy pre domácu výrobu.  

3.2 Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré boli úplne, čiastočne alebo 
v zásade zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu a úplne, čiastočne alebo 
v zásade zapracované do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré prijala Komisia v upravenom návrhu, boli 
všetky prijaté i do spoločnej pozície. Ide o tieto zmeny a doplnenia: 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14 
a 16, ktoré prijala Komisia v plnom rozsahu a zmeny a doplnenia 3, 6, 7, 12 a 20, ktoré 
Komisia v zásade prijala a preformulovala.  

3.3 Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré neboli zahrnuté 
do zmeneného a doplneného návrhu ani zapracované do spoločnej pozície 

Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu, ktoré Komisia v upravenom návrhu neprijala, 
neboli zapracované ani do spoločnej pozície. Ide o zmeny a doplnenia 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 a 33, ktoré Komisia neprijala, pretože by to 
viedlo k rozšíreniu povinných nominálnych množstiev na odvetvia, ktoré v súčasnosti takéto 
povinné nominálne množstvá nemajú.  

3.4 Zmeny pôvodného návrhu navrhnuté Komisiou v zmenenom a doplnenom 
návrhu a zapracované do spoločnej pozície  

Spoločná pozícia tiež zapracúva zmeny pôvodného návrhu navrhnuté Komisiou 
do zmeneného a doplneného návrhu. Týkali sa zrušenia povinných nominálnych množstiev 
v odvetví rozpustnej kávy a bieleho cukru, pretože mnohé členské štáty v súčasnosti povoľujú 
výrobky v akýchkoľvek množstvách v týchto odvetviach bez toho, aby to malo za následok 
narušenie trhu. 

3.5 Iné úpravy zavedené spoločnou pozíciou Rady v porovnaní so zmeneným 
a doplneným návrhom 

V tejto spoločnej pozícii Rady boli do upraveného návrhu zavedené tieto body, ktoré sa 
všetky týkajú postupného ukončenia vnútroštátnych objemov v určitých odvetviach. 

Pripojiť ods. 2 k článku 2: 

„Pri dodržaní zásad stanovených v zmluve, a najmä zásady voľného pohybu tovarov, môžu 
členské štáty, ktoré v súčasnosti stanovujú povinné nominálne množstvá pre mlieko, maslo, 
sušené cestoviny a kávu, tieto požiadavky zachovať do [60 mesiacov odo dňa vstupu tejto 
smernice do účinnosti].  

Členské štáty, ktoré v súčasnosti stanovujú povinné nominálne množstvá pre biely cukor 
môžu tieto požiadavky zachovať do [72 mesiacov odo dňa vstupu tejto smernice 
do účinnosti].“ 

Pripojiť ods. 2 k článku 9:  

„Členské štáty uvedené v článku 2 ods. 2 oznámia Komisii do [18 mesiacov odo dňa vstupu 
tejto smernice do účinnosti] odvetvie, na ktoré sa vzťahuje odchýlka stanovená v uvedenom 
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odseku, dobu trvania tejto odchýlky, spektrum uplatňovaných povinných nominálnych 
množstiev a príslušné rozpätie.“ 

Pripojiť ods. 3 k článku 9: 

„Komisia monitoruje uplatňovanie článku 2 ods. 2 na základe svojich vlastných zistení 
a správ príslušných členských štátov.“ 

4. ZÁVER 

Komisia spoločnú pozíciu podporuje v súlade so spoločnými vyhláseniami uvedenými 
v nasledujúcom bode. 

5. VYHLÁSENIA KOMISIE 

Komisia a Rada vypracovali dve spoločné vyhlásenia (v prílohe), ktoré sa týkajú podmienok 
postupného ukončenia súčasných vnútroštátnych objemov a dohody členských štátov o tom, 
že na vnútroštátnej úrovni nezavedú nové množstvá.  
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Príloha 

Prvé spoločné vyhlásenie Komisie a Rady 

„Podľa zmluvy a judikatúry Súdneho dvora nesmú členské štáty uplatňujúce postupné 
ukončenie odmietnuť, zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh výrobkov zákonne 
uvádzaných na trh v inom členskom štáte z dôvodov súvisiacich s nominálnymi množstvami 
týkajúcimi sa balení.“  

Druhé spoločné vyhlásenie Komisie a Rady 

„Členské štáty, ktoré v súčasnosti neuplatňujú vnútroštátne objemy v odvetviach, na ktoré 
sa vzťahuje postupné ukončenie, nezavedú nové pravidlá pre nominálne množstvá týkajúce sa 
balení.“  




