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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kameňmi vnútorného 
trhu s tovarom, ktorý je jedným z najväčších úspechov EÚ a je určený na voľný obeh. 

V celej EÚ existujú spoločné bezpečnostné a environmentálne predpisy na ochranu občanov 
pred bezpečnostnými rizikami, znečistením a environmentálnymi škodami. Napriek tomu sa 
na trhu EÚ stále predáva príliš veľa výrobkov, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá stanovené v 
právnych predpisoch EÚ. Výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky, sú pre spotrebiteľov 
potenciálne nebezpečné, poškodzujú životné prostredie a vedú k narušeniu hospodárskej 
súťaže.

Návrh nariadenia je súčasťou balíka návrhov o výrobkoch, ktorý rieši určité nedostatky v 
záujme lepšie fungujúceho vnútorného trhu s tovarom. Spravodajca víta návrh nariadenia, 
ktorého cieľom je posilniť súlad a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie o 
výrobkoch. Berie však na vedomie obmedzený rozsah pôsobnosti nariadenia, ktoré sa 
vzťahuje len na harmonizované výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe. Vo vzťahu k právnym 
predpisom uvedeným v prílohe má ustanovenie lex generalis zabrániť akémukoľvek 
možnému prekrývaniu alebo rozporuplným ustanoveniam s ustanoveniami lex specialis s 
rovnakým cieľom, povahou alebo účinkom v iných existujúcich alebo budúcich 
harmonizačných právnych predpisov Únie. 

Spravodajca uznáva, že presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie je v 
kompetencii členských štátov, ktoré sú obmedzené jurisdikčnými hranicami. Koordinácia 
činností je preto potrebná na zabezpečenie jednotného presadzovania v celej EÚ a na účinné 
riešenia nedodržiavania. 

Dodržiavanie právnych predpisov EÚ sa považuje za najlepší spôsob na zaistenie bezpečnosti 
výrobkov. Napríklad právne predpisy EÚ v oblastiach, ako sú hračky a chemické látky, sú
jedny z najprísnejších na svete. V EÚ sa však každý deň predáva veľké množstvo 
nebezpečných a nevyhovujúcich výrobkov. Podľa výročnej správy systému RAPEX za rok 
2017 najnebezpečnejšími kategóriami výrobkov v rámci EÚ sú: hračky (29 %), motorové 
vozidlá (20 %), odevy, textil a módne doplnky (12 %) a najčastejšie oznámené riziko bolo 
zranenie (28 %) a chemické riziko (22 %). 

Na zlepšenie súčasného stavu je potrebná užšia spolupráca medzi orgánmi a hospodárskymi 
subjektmi. To zahŕňa konzistentnosť postupov dohľadu nad trhom v celej EÚ a na jej 
vonkajších hraniciach, aby sa všade zabezpečila rovnaká vysoká úroveň dodržiavania 
predpisov. V tejto súvislosti spravodajca víta povinnosti vzájomnej pomoci a právnu 
domnienku, že výrobky, ktoré sa v jednom členskom štáte považujú za nevyhovujúce, sa za 
nevyhovujúce považujú v celej EÚ.

Spravodajca súhlasí s tým, že návrh by mal zlepšiť spoluprácu v oblasti presadzovania práva a 
dodržiavanie predpisov bez toho, aby orgánom a hospodárskym subjektom členských štátov 
ukladal neprimeranú alebo nadmernú záťaž. Návrh by preto nemal presahovať rámec toho, čo 
je potrebné na dosiahnutie jeho cieľov. Spravodajca pripomína, že je potrebné mať na zreteli 
možnosti malých a stredných podnikov (MSP). 

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a konzistentnosť testovania v rámci Únie v rámci dohľadu 
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nad trhom Komisia navrhuje určiť testovacie strediská Únie. Laboratóriá označené ako 
testovacie strediská v Únii by mali mať odborné znalosti, vybavenie, infraštruktúru a 
zamestnancov na vykonávanie úloh na najvyššej úrovni. Spravodajca preto odporúča, aby tiež 
pôsobili ako centrá znalostí o rizikách a vznikajúcich rizikách (napríklad v súvislosti so 
škodlivými chemickými látkami). Spravodajca chce zabezpečiť, aby notifikovaný orgán alebo 
akýkoľvek iný orgán posudzovania zhody mal možnosť stať sa testovacím strediskom Únie za 
predpokladu, že spĺňa stanovené podmienky.

Spravodajca víta skutočnosť, že týmto nariadením sa zriaďuje sieť Únie pre súlad výrobkov s 
cieľom koordinovať a uľahčiť vykonávanie spoločných opatrení na presadzovanie predpisov 
členskými štátmi. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť v celej EÚ spravodajca navrhuje tiež 
vytvorenie celoeurópskej harmonizovanej databázy na zber údajov o nehodách a zraneniach, 
ktorá by slúžila ako nástroj na vypracovanie nových právnych predpisov a noriem v oblasti 
zdravia a bezpečnosti a na zlepšenie presadzovania.

Spravodajca víta najmä skutočnosť, že nariadenie ustanovuje posilnený rámec na kontroly 
výrobkov vstupujúcich na trh Únie (približne 30 % tovaru v EÚ), pretože keď raz výrobky 
vstúpia na trh Únie, môžu voľne obiehať v celej Únii. Zároveň spravodajca zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby sa na výrobky vstupujúce na trh Únie vzťahovali požiadavky týkajúce sa 
ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a aby na jednotný trh vstupovali iba 
bezpečné a vyhovujúce výrobky. S cieľom zaistiť, aby sa na trh Únie neuvádzali nebezpečné 
alebo nevyhovujúce výrobky, colné orgány vykonajú pred ich prepustením do voľného obehu 
primerané kontroly. Podľa spravodajcu je potrebné náležite sa zaoberať praxou vývozcov z 
tretích krajín, ktorí si vyberajú také miesta vstupu, na ktorých sú kontroly menej systematické 
alebo menej prísne, a riešiť nedostatky vo výkonnosti colných orgánov.

Vo všeobecnosti sa spravodajca vo svojich pozmeňujúcich návrhoch zameriava na posilnenie 
ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a verí, že nariadenie o súlade a 
presadzovaní pravidiel pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, 
aby výrobky spĺňali požiadavky 
zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany 

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, 
aby výrobky spĺňali požiadavky 
zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany 
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verejných záujmov, akými sú zdravie a 
bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a 
bezpečnosť na pracovisku, ochrana 
spotrebiteľov, ochrana životného prostredia 
a verejná bezpečnosť. Dôrazné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú 
potrebné pravidlá, aby sa toto 
presadzovanie zabezpečilo na celom 
vnútornom trhu, a to aj vo vzťahu k 
výrobkom, ktoré vstupujú na územie Únie 
z tretích krajín.

verejných záujmov, akými sú zdravie a 
bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a 
bezpečnosť na pracovisku, ochrana 
spotrebiteľov, ochrana životného prostredia 
a verejná bezpečnosť. Dôrazné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú 
potrebné pravidlá, aby sa toto 
presadzovanie zabezpečilo na celom 
vnútornom trhu, a to aj vo vzťahu k 
výrobkom, ktoré vstupujú na územie Únie 
z tretích krajín. S cieľom uľahčiť 
hospodárskym subjektom dodržiavanie 
právnych predpisov Únie a posilniť 
právomoci orgánov dohľadu nad trhom 
pri ich vynucovacích operáciách by tieto 
požiadavky mali dosiahnuť správnu 
rovnováhu medzi jednoduchosťou a 
účinnosťou. Požiadavky tohto nariadenia 
a ich uplatňovanie sú navrhnuté tak, aby 
sa uprednostňovalo sledovanie tých 
výrobkov, ktoré môžu predstavovať 
závažné riziko.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať na výrobky, ktoré podliehajú 
harmonizačným právnym predpisom Únie 
uvedeným v prílohe. Právne predpisy 
uvedené v prílohe by mali zahŕňať všetky 
harmonizačné právne predpisy Únie 
týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, 
krmivo, lieky na humánne použitie a na 
veterinárne použitie, živé rastliny a 
zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a 
výrobky z rastlín a zvierat priamo sa 
vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. 
Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu 
nad trhom s uvedenými výrobkami na 
úrovni Únie. Následkom toho treba zmeniť 

(5) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať na výrobky, ktoré podliehajú 
smernici 2001/95/ES alebo
harmonizačným právnym predpisom Únie 
uvedeným v prílohe. Právne predpisy 
uvedené v prílohe by mali zahŕňať všetky 
harmonizačné právne predpisy Únie 
týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, 
krmivo, lieky na humánne použitie a na 
veterinárne použitie, živé rastliny a 
zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a 
výrobky z rastlín a zvierat priamo sa 
vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. 
Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu 
nad trhom s uvedenými výrobkami na 
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viacero nástrojov harmonizačných 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
výrobkov, pričom treba predovšetkým 
odstrániť odkazy na určité ustanovenia 
nariadenia (ES) č. 765/2008. Ak sa v 
budúcnosti prijmú nové harmonizačné 
právne predpisy Únie, bude sa v nich 
musieť stanoviť, či sa na ne bude toto 
nariadenie vzťahovať.

úrovni Únie. Následkom toho treba zmeniť 
viacero nástrojov harmonizačných 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
výrobkov, pričom treba predovšetkým 
odstrániť odkazy na určité ustanovenia 
nariadenia (ES) č. 765/2008. Ak sa v 
budúcnosti prijmú nové harmonizačné 
právne predpisy Únie, bude sa v nich 
musieť stanoviť, či sa na ne bude toto 
nariadenie vzťahovať.

Odôvodnenie

Na účinnú ochranu spotrebiteľa je nevyhnutné, aby bola smernica zahrnutá do právnych 
predpisov. Podľa smernice sú pre širokú verejnosť obzvlášť dôležité niektoré výrobky, ako sú 
hračky, a mali by byť chránené.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Bezpečnosť spotrebiteľov do 
značnej miery závisí od aktívneho 
presadzovania harmonizačných právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, v 
ktorých sa stanovujú požiadavky na 
bezpečnosť. Preto treba posilniť opatrenia 
na presadzovanie. S cieľom vyrovnať sa so 
súčasnými výzvami globálneho trhu a 
čoraz zložitejším dodávateľským reťazcom 
by sa tieto opatrenia mali neustále 
zlepšovať a mala by sa zvyšovať ich 
účinnosť.

(7) Bezpečnosť spotrebiteľov do 
značnej miery závisí od aktívneho 
presadzovania právnych predpisov Únie 
týkajúcich sa výrobkov, v ktorých sa 
stanovujú požiadavky na bezpečnosť. Je 
preto potrebné posilniť opatrenia na 
presadzovanie, a to aj pokiaľ ide o 
výrobky, ktoré sú ponúkané na online 
predaj koncovým používateľom v Únii. S 
cieľom vyrovnať sa so súčasnými výzvami 
globálneho trhu a čoraz zložitejším 
dodávateľským reťazcom by sa tieto 
opatrenia mali neustále zlepšovať a mala 
by sa zvyšovať ich účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(7a) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať internetu vecí a zvyšujúcemu sa 
počtu zariadení s podporou technológie 
umelej inteligencie, berúc do úvahy, že 
spotrebitelia vo svojich každodenných 
životoch stále viac využívajú pripojené 
zariadenia bez toho, aby vedeli o 
bezpečnostných hrozbách, ktoré tieto 
zariadenia môžu predstavovať, a 
vzdialených rizikách, ktoré existujú.
Regulačný rámec Únie by sa preto mal 
venovať týmto otázkam s cieľom 
zabezpečiť lepšiu ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zodpovednosť za presadzovanie 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
by mala prislúchať členským štátom, 
ktorých orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať povinnosť zabezpečiť plné 
dodržiavanie týchto právnych predpisov. 
Členské štáty by preto mali zaviesť 
systematické prístupy na zaistenie 
účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších 
činností v oblasti presadzovania.

(9) Zodpovednosť za presadzovanie 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
by mala prislúchať členským štátom, 
ktorých orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať povinnosť zabezpečiť plné 
dodržiavanie týchto právnych predpisov. 
Členské štáty by preto mali zaviesť 
systematické prístupy na zaistenie 
účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších 
činností v oblasti presadzovania, pričom 
Komisia bude monitorovať riadne 
presadzovanie harmonizačných právnych 
predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Spravodlivejší jednotný trh by mal 
všetkým hospodárskym subjektom 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
hospodárskej súťaže a ochranu pred 

(14) Spravodlivejší jednotný trh by mal 
všetkým hospodárskym subjektom 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
hospodárskej súťaže a ochranu pred 
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nekalou súťažou. Na tento účel treba 
posilniť presadzovanie harmonizačných 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
výrobkov. Dobrá spolupráca medzi 
výrobcami a orgánmi dohľadu nad trhom je 
ústredným prvkom, ktorý v súvislosti s 
výrobkom umožňuje okamžitý zásah a 
nápravné opatrenia. Dôležité je, aby bola v 
Únii usadená kontaktná osoba, na ktorú sa 
budú môcť orgány dohľadu nad trhom 
obrátiť v prípade otázok týkajúcich sa 
súladu výrobku s harmonizačnými 
právnymi predpismi Únie. Osobou 
zodpovednou za poskytovanie takýchto 
informácií o súlade by mal byť výrobca, 
dovozca alebo iná osoba určená výrobcom
na tento účel, napríklad iný hospodársky 
subjekt. Osoba zodpovedná za informácie 
o súlade, ktorá je usadená v Únii, zohráva 
pre orgány dohľadu nad trhom zásadnú 
úlohu ako kontaktná osoba usadená v Únii 
a v prospech spotrebiteľov, zamestnancov 
a podnikov v rámci Únie včas plní 
konkrétne úlohy so zámerom zabezpečiť 
súlad výrobkov s požiadavkami 
harmonizačných právnych predpisov Únie. 
Ustanovenia uvedené v tomto nariadení, 
podľa ktorých musí byť osoba zodpovedná 
za informácie o súlade usadená v Únii, by 
sa nemali uplatňovať vtedy, keď sa 
rovnaký výsledok účinne dosahuje 
konkrétnymi požiadavkami stanovenými v 
niektorých právnych nástrojoch týkajúcich 
sa výrobkov, najmä v článku 4 nariadenia 
(ES) č. 1223/2009, článku 15 nariadenia 
(EÚ) 2017/745 a článku 15 nariadenia 
(EÚ) 2017/746.

nekalou súťažou. Na tento účel treba 
posilniť presadzovanie harmonizačných 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
výrobkov. Dobrá spolupráca medzi 
výrobcami, distribútormi, 
veľkoobchodníkmi, maloobchodníkmi a 
orgánmi dohľadu nad trhom je ústredným 
prvkom, ktorý v súvislosti s výrobkom 
umožňuje okamžitý zásah a nápravné 
opatrenia. Dôležité je, aby bola v Únii 
usadená kontaktná osoba, na ktorú sa budú 
môcť orgány dohľadu nad trhom obrátiť v 
prípade otázok týkajúcich sa súladu 
výrobku s harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie. Osobou zodpovednou za 
poskytovanie takýchto informácií o súlade 
by mal byť výrobca alebo jeho 
splnomocnený zástupca určený na tento 
účel. Ak výrobca nie je usadený v Únii a 
nemá splnomocneného zástupcu, osobou 
zodpovednou za poskytovanie takých 
informácií o súlade by mal byť dovozca 
alebo distribútor. Osoba zodpovedná za 
informácie o súlade, ktorá je usadená v 
Únii, zohráva pre orgány dohľadu nad 
trhom zásadnú úlohu ako kontaktná osoba 
usadená v Únii a v prospech spotrebiteľov, 
zamestnancov a podnikov v rámci Únie 
včas plní konkrétne úlohy so zámerom 
zabezpečiť súlad výrobkov s požiadavkami 
harmonizačných právnych predpisov Únie. 
Ustanovenia uvedené v tomto nariadení, 
podľa ktorých musí byť osoba zodpovedná 
za informácie o súlade usadená v Únii, by 
sa nemali uplatňovať vtedy, keď sa 
rovnaký výsledok účinne dosahuje 
konkrétnymi požiadavkami stanovenými v 
niektorých právnych nástrojoch týkajúcich 
sa výrobkov, najmä v článku 4 nariadenia 
(ES) č. 1223/2009, článku 15 nariadenia 
(EÚ) 2017/745 a článku 15 nariadenia 
(EÚ) 2017/746.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Činnosti v oblasti dohľadu nad 
trhom by mali byť dôkladné a účinné, aby 
sa zaistilo správne uplatňovanie 
harmonizačných právnych predpisov Únie. 
Keďže kontroly môžu pre hospodárske 
subjekty predstavovať záťaž, orgány 
dohľadu nad trhom by mali organizovať a 
vykonávať kontrolné činnosti tak, aby 
pritom zohľadnili ich záujmy a uvedenú 
záťaž obmedzili do tej miery, ktorá je 
nevyhnutná na vykonanie účinných a 
efektívnych kontrol. Príslušné orgány 
členského štátu by ďalej mali rovnako 
starostlivo vykonávať činnosti v oblasti 
dohľadu nad trhom, a to bez ohľadu na to, 
či sa nesúlad daného výrobku týka územia 
daného členského štátu, alebo či môže mať 
vplyv na trh iného členského štátu.

(18) Činnosti v oblasti dohľadu nad 
trhom by mali byť dôkladné a účinné, aby 
sa zaistilo správne uplatňovanie 
harmonizačných právnych predpisov Únie. 
Keďže kontroly môžu pre hospodárske 
subjekty predstavovať záťaž, orgány 
dohľadu nad trhom by mali organizovať a 
vykonávať kontrolné činnosti tak, aby 
pritom zohľadnili záujmy týchto subjektov 
a uvedenú záťaž obmedzili do tej miery, 
ktorá je nevyhnutná na vykonanie účinných 
a efektívnych kontrol. Príslušné orgány 
členského štátu by ďalej mali rovnako 
starostlivo vykonávať činnosti v oblasti 
dohľadu nad trhom, a to bez ohľadu na to, 
či sa nesúlad daného výrobku týka územia 
daného členského štátu, alebo či môže mať 
vplyv na trh iného členského štátu. Pre 
inšpekčnú činnosť vykonávanú orgánmi 
dohľadu nad trhom v prípade, že výrobok 
predstavuje známe alebo nové riziko, by sa 
mali stanoviť jednotné podmienky.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Orgány dohľadu nad trhom by 
mali mať možnosť poskytovať 
poradenstvo týkajúce sa obalov a 
nariaďovať vykonanie zmien, ak zistia 
situácie, ktoré sú v rozpore s právnymi 
predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Aby sa zabezpečila spoľahlivosť a 
konzistentnosť testovania v celej Únii v 
rámci dohľadu nad trhom, Komisia by 
mala určiť testovacie strediská Únie. Na 
výmenu výsledkov testov v rámci Únie by 
sa okrem toho mal vyvinúť komplexnejší 
informačný systém, aby sa predišlo 
zbytočnému zdvojeniu a aby sa na úrovni 
Únie zabezpečil vyšší stupeň 
konzistentnosti.

(33) Aby sa zabezpečila spoľahlivosť a 
konzistentnosť testovania v celej Únii v 
rámci dohľadu nad trhom, Komisia by 
mala určiť testovacie strediská Únie. 
Orgány dohľadu nad trhom by mali 
výsledky testov uskutočňovaných týmito 
testovacími strediskami náležitým 
spôsobom zohľadňovať. Na výmenu 
výsledkov testov v rámci Únie by sa okrem 
toho mal vyvinúť komplexnejší informačný 
systém, aby sa predišlo zbytočnému 
zdvojeniu a aby sa na úrovni Únie 
zabezpečil vyšší stupeň konzistentnosti. 
Testovacie strediská Únie by mali pôsobiť 
ako znalostné centrá v súvislosti so 
známymi a vznikajúcimi rizikami a mali 
by tiež pomáhať Únii a členským štátom, 
aby vypracovali spoločné najmodernejšie 
testovacie metodiky.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Členské štáty by mali mať 
povinnosť zabezpečiť, aby boli vždy k 
dispozícii dostatočné finančné prostriedky 
na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom 
náležité vybavené z personálneho a 
materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad 
nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a 
preto by sa mali zabezpečiť stabilné zdroje 
na takej úrovni, ktorá bude v každom 
okamihu zodpovedať potrebám v oblasti 
presadzovania. Financovanie z verejných 
zdrojov by preto malo byť doplnené 
výberom poplatkov, aby sa pokryli 
náklady, ktoré vznikajú pri vykonávaní 
činností dohľadu nad trhom v súvislosti 
nevyhovujúcimi výrobkami, pričom by sa 
malo náležite zohľadniť, ako hospodársky 
subjekt do daného času plnil požiadavky 

(35) Členské štáty by mali mať 
povinnosť zabezpečiť, aby boli vždy k 
dispozícii dostatočné finančné prostriedky 
na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom 
náležité vybavené z personálneho a 
materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad 
nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a 
preto by sa mali zabezpečiť stabilné zdroje 
na takej úrovni, ktorá bude v každom 
okamihu zodpovedať potrebám v oblasti 
presadzovania. Administratívne a 
automatizované kontroly nemôžu slúžiť 
ako náhrada fyzických kontrol, ktoré 
zaručujú presvedčivú zhodu výrobku s 
príslušnými právnymi predpismi Únie.
Financovanie z verejných zdrojov by preto 
malo byť doplnené výberom poplatkov, 
aby sa pokryli náklady, ktoré vznikajú pri 
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právnych predpisov. vykonávaní činností dohľadu nad trhom v 
súvislosti nevyhovujúcimi výrobkami, 
pričom by sa malo náležite zohľadniť, ako 
hospodársky subjekt do daného času plnil 
požiadavky právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Úroveň sankcií uplatniteľných na 
porušenia tých ustanovení tohto 
nariadenia, ktorými sa hospodárskym 
subjektom ukladajú povinnosti, a 
porušovanie ustanovení všetkých 
právnych predpisov Únie a členských 
štátov o výrobkoch, ktorými sa 
hospodárskym subjektom ukladajú 
povinnosti, by sa mala zvýšiť s cieľom 
účinne odrádzať od uvádzania 
nevyhovujúcich výrobkov na trh.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Komisia by mala monitorovať 
výkonnosť colných orgánov a riešiť 
nedostatky vo výkonnosti, ktoré by mohli 
viesť k oslabeniu rovnakých podmienok 
pre výrobcov z Únie, ktorí dodržiavajú 
súlad s pravidlami, v porovnaní s 
výrobcami z krajín mimo EÚ vyvážajúcim 
do Únie. Komisia by sa mala tiež zaoberať 
praxou vývozcov z tretích krajín pri výbere 
miest vstupu do Únie, na ktorých sú 
kontroly menej prísne alebo menej 
systematické.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a 
postupy, pokiaľ ide o poskytovanie 
informácií o súlade určitých výrobkov, na 
ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie, 
ktorými sa harmonizujú podmienky 
uvádzania týchto výrobkov na trh. Vytvára 
sa ním rámec pre spoluprácu s 
hospodárskymi subjektmi vo vzťahu k 
takýmto výrobkom.

Cieľom tohto nariadenia je chrániť 
zdravie, bezpečnosť a zabezpečenie 
európskych spotrebiteľov, ako aj životné 
prostredie a stanovujú sa v ňom postupy 
na zabezpečenie toho, aby európski 
spotrebitelia mali k dispozícii len bezpečné 
a vyhovujúce výrobky.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
všetky výrobky, ktoré podliehajú 
harmonizačným právnym predpisom Únie 
uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu 
(„harmonizačné právne predpisy Únie“).

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na 
všetky výrobky, ktoré podliehajú smernici 
2001/95/ES alebo harmonizačným 
právnym predpisom Únie uvedeným v 
prílohe k tomuto nariadeniu 
(„harmonizačné právne predpisy Únie“).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Uplatňovanie tohto nariadenia 
nebráni orgánom dohľadu nad trhom v 
prijímaní konkrétnejších opatrení, ako je 
uvedené v smernici 2001/95/ES.

3. Uplatňovanie tohto nariadenia 
nebráni orgánom dohľadu nad trhom v 
prijímaní konkrétnejších opatrení, ako je 
uvedené v smernici 2001/95/ES. Orgány 
dohľadu nad trhom musia vždy konať na 
základe zásady obozretnosti, najmä 
pokiaľ ide o zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „dohľad nad trhom“ sú činnosti, 
ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad 
trhom, a opatrenia, ktoré prijímajú s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali 
požiadavky uvedené v harmonizačných
právnych predpisoch Únie a neohrozovali 
zdravie, bezpečnosť ani akékoľvek iné 
aspekty ochrany verejného záujmu;

3. „dohľad nad trhom“ sú činnosti, 
ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad 
trhom, a opatrenia, ktoré prijímajú s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali 
požiadavky uvedené v právnych 
predpisoch Únie a neohrozovali zdravie a
bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a 
bezpečnosť na pracovisku, ochranu 
spotrebiteľov, verejnú bezpečnosť ani 
akékoľvek iné aspekty ochrany verejného 
záujmu;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „formálny nesúlad“ je akýkoľvek 
administratívny nesúlad, ktorý nevedie k 
porušeniu základných požiadaviek 
vrátane, nie však výlučne, prípadov 
nedodržiavania požiadaviek stanovených v 
článku R34 prílohy I k rozhodnutiu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES1a;

_________________

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci 
na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení 
rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 
13.8.2008, s. 82).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „vážne riziko“ je každé vážne
riziko vrátane vážneho rizika, ktorého 
účinky nie sú okamžité, vyžadujúce si 
rýchly zásah orgánov dohľadu nad trhom;

15. „vážne riziko“ je každé riziko 
vyžadujúce si rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia vrátane prípadov, keď účinky 
nemusia byť bezprostredné; každý 
výrobok, ktorý nespĺňa niektorú zo 
základných požiadaviek vymedzených v 
harmonizačných právnych predpisoch 
Únie, alebo každý výrobok, ktorý nespĺňa 
všeobecné kritériá bezpečnosti výrobkov 
na základe smernice 2001/95/ES, sa 
považuje za výrobok predstavujúci vážne 
riziko;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22a. „dobrovoľné opatrenia“ sú 
opatrenia, ktorými sa hospodársky subjekt 
dobrovoľne zaviazal odstrániť nesúlad na 
základe zistení orgánu trhového dohľadu 
alebo na základe vlastných zistení.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 22 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22b. „odôvodnená žiadosť“ je žiadosť 
orgánu dohľadu nad trhom, ktorá sa 
zakladá na podozrení na nesúlad;

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 22 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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22c. „samostatné modely“ sú modely 
výrobkov, ktoré majú rôzne vlastnosti, aj 
keď sú tieto rozdiely malé alebo dokonca 
neexistujú.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výrobca je usadený v Únii alebo v 
súvislosti s výrobkom existuje aspoň jeden 
z týchto subjektov:

a) výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca je usadený v Únii alebo v 
súvislosti s výrobkom existuje aspoň jeden 
z týchto subjektov:

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) dovozca; i) dovozca, ak výrobca nie je usadený 
v Únii a neexistuje splnomocnený 
zástupca;

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) distribútor;

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) fyzická alebo právnická osoba ii) v prípade, že v Únii nie sú usadení 
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usadená v Únii, ktorá má od výrobcu 
písomné splnomocnenie, v ktorom ju 
označuje za osobu zodpovednú za plnenie 
úloh uvedených v odseku 3 a v ktorom sa 
od nej požaduje plnenie týchto úloh v 
mene výrobcu;

žiadni výrobcovia ani dovozcovia, fyzická 
alebo právnická osoba usadená v Únii, 
ktorá má od výrobcu písomné 
splnomocnenie, v ktorom ju označuje za 
osobu zodpovednú za súlad a plnenie úloh 
uvedených v odseku 3 v mene výrobcu;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) totožnosť a kontaktné údaje 
výrobcu, dovozcu alebo inej osoby 
spĺňajúcej požiadavky písmena a) sú 
verejne dostupné v súlade s odsekom 4 a sú 
uvedené alebo identifikovateľné v súlade s 
odsekom 5.

b) totožnosť a kontaktné údaje 
výrobcu, dovozcu, distribútora alebo inej 
osoby spĺňajúcej požiadavky písmena a) sú 
verejne dostupné v súlade s odsekom 4 a sú 
uvedené alebo identifikovateľné v súlade 
s odsekom 5.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na základe odôvodnenej žiadosti 
orgánu dohľadu nad trhom poskytuje 
tomuto orgánu všetky informácie a 
dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody výrobku, a to v úradnom jazyku 
Únie určenom dotknutým členským 
štátom;

b) na základe odôvodnenej žiadosti 
orgánu dohľadu nad trhom poskytuje 
tomuto orgánu všetky informácie a 
dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody výrobku, a to v úradnom jazyku 
Únie určenom dotknutým členským 
štátom, a na preukázanie existencie 
rôznych základných charakteristík svojich 
samostatných modelov, ako sú vymedzené 
v článku 3 bode 22c;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) spolupracuje s orgánmi dohľadu 
nad trhom na ich žiadosť pri každom 
opatrení prijatom na odstránenie alebo, ak 
to nie je možné, zmiernenie rizík, ktoré 
výrobok predstavuje.

c) spolupracuje s orgánmi dohľadu 
nad trhom a prijíma okamžité opatrenia –
z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť týchto 
orgánov – na odstránenie rizík, ktoré 
výrobok predstavuje, alebo, ak to nie je 
možné, na ich zmiernenie, alebo 
odstránenie jeho nesúladu s požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie alebo v smernici 
2001/95/ES; 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak usúdi alebo ak má dôvod 
domnievať sa, že daný výrobok 
predstavuje riziko alebo nie je v súlade s 
uplatniteľnými harmonizačnými 
právnymi predpismi Únie alebo 
harmonizačnými normami, bezodkladne o 
tom informuje výrobcu a v prípade 
potreby aj ďalšie hospodárske subjekty;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobcovia zverejnia totožnosť a 
kontaktné údaje osoby zodpovednej za 
informácie o súlade týkajúce sa výrobku 
na svojom webovom sídle alebo, ak 
webové sídlo nemajú, akýmikoľvek inými 
prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v 
Únii umožňujú ľahký a bezplatný prístup 
k týmto informáciám.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Totožnosť a kontaktné údaje osoby 
zodpovednej za informácie o súlade 
týkajúce sa výrobku sú uvedené alebo 
identifikovateľné v rámci informácií 
uvedených na výrobku, jeho obale, balíku 
alebo v sprievodnom dokumente.

5. Totožnosť a kontaktné údaje 
výrobcu a kontaktné údaje osoby 
zodpovednej za informácie o súlade 
týkajúce sa výrobku sú uvedené alebo 
identifikovateľné v rámci informácií 
uvedených na výrobku, jeho obale, balíku 
alebo v sprievodnom dokumente.

Odôvodnenie

Výrobok sa môže umiestniť na trh len vtedy, ak je vyhovujúci a bezpečný pre zákazníkov a 
životné prostredie. Toto je primárna zodpovednosť výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Výrobca, dovozca a akákoľvek iná 
osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v 
ods. 1 písm. a) tohto článku, sprístupní 
verejnosti a iným hospodárskym 
subjektom akýmkoľvek vhodným 
spôsobom zoznamy modelov svojich 
výrobkov spolu s obrázkom, predovšetkým 
tých výrobkov, ktoré sú alebo boli 
predmetom rozhodnutia Komisie podľa 
článku 13 smernice 2001/95/ES, a 
výrobkov, ktoré sú predmetom rozsiahlej 
distribúcie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
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Povinnosti distribútorov

1. Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori podniknú všetky primerané 
kroky, aby zabezpečili, že výrobca a 
dovozca splnili požiadavky stanovené v 
platných harmonizačných právnych 
predpisoch, harmonizovaných normách 
alebo smernici 2001/95/ES.

2. Na základe odôvodnenej žiadosti 
orgánu dohľadu nad trhom osoba 
zodpovedná za informácie o súlade 
poskytuje tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody výrobku, a to v 
úradnom jazyku Únie určenom 
dotknutým členským štátom, a 
preukázanie existencie rôznych 
základných charakteristík medzi svojimi 
odlišnými modelmi, ako sú vymedzené v 
článku 3 bode 22c.

Odôvodnenie

Maloobchodníci neustále umožňujú predaj a spotrebu nelegálnych alebo nevyhovujúcich 
tovarov. Touto zmenou sa distribútorom ukladá aktívnejšia úloha pri zakazovaní nezákonného 
tovaru.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie požaduje vyhotovenie 
vyhlásenia o zhode EÚ, výrobcovia toto 
vyhlásenie sprístupnia verejnosti na 
svojom webovom sídle alebo, ak webové 
sídlo nemajú, akýmikoľvek inými 
prostriedkami, ktoré širokej verejnosti v 
Únii umožňujú ľahký a bezplatný prístup 
k tomuto vyhláseniu.

Ak sa v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie požaduje vyhotovenie 
vyhlásenia o zhode EÚ, výrobcovia 
vrátane výrobcov z tretích krajín alebo 
dovozcovia toto vyhlásenie bezplatne
sprístupnia.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa

Partnerské dohody o súlade

1. Orgán dohľadu nad trhom môže 
uzavrieť partnerskú dohodu s 
hospodárskym subjektom usadeným na 
jeho území, v ktorej sa orgán zaviaže, že 
hospodárskemu subjektu poskytne 
poradenstvo a usmernenie v súvislosti s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, ktoré sa vzťahujú na výrobky, za 
ktoré hospodársky subjekt zodpovedá.

Dohoda sa netýka vykonávania úloh 
posudzovania zhody, ktorými sú na 
základe harmonizačných právnych 
predpisov Únie poverené notifikované 
orgány.

2. Ak orgán dohľadu nad trhom 
uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 
1, uvedie túto skutočnosť v systéme 
uvedenom v článku 34 spolu s 
podrobnými informáciami o rozsahu 
pôsobnosti dohody, vlastným názvom a 
adresou a názvom a adresou 
hospodárskeho subjektu.

3. Ak orgán dohľadu nad trhom 
uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 
1, ostatné orgány dohľadu nad trhom 
informujú tento orgán o každom 
dočasnom opatrení, ktoré prijali proti 
hospodárskemu subjektu, a každom 
nápravnom opatrení, ktoré prijal 
hospodársky subjekt, pokiaľ ide o súlad s 
platnými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie.

4. Orgán dohľadu nad trhom, ktorý 
uzavrie partnerskú dohodu podľa odseku 
1, môže hospodárskemu subjektu účtovať 
poplatky predstavujúce primerané 
náklady, ktoré orgánu vznikli pri plnení 
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jeho úloh podľa odsekov 1 a 2.

Odôvodnenie

Orgány dohľadu nad trhom musia pri výkone svojich funkcií zostať nezávislé a nestranné.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom môžu s 
podnikmi, organizáciami zastupujúcimi 
podniky alebo koncovými používateľmi 
uzavrieť memorandá o porozumení na 
účely vykonávania alebo financovania 
spoločných činností, ktorých cieľom je 
zistiť nesúlad alebo podporiť súlad v 
konkrétnych geografických oblastiach 
alebo s ohľadom na konkrétne kategórie 
výrobkov.

Orgány dohľadu nad trhom môžu s 
colnými orgánmi, prístavnými a 
letiskovými orgánmi, výrobcami alebo 
dovozcami, podnikmi, organizáciami 
zastupujúcimi podniky alebo koncovými 
používateľmi uzavrieť memorandá o 
porozumení na účely vykonávania alebo 
financovania spoločných činností, ktorých 
cieľom je zistiť nesúlad alebo podporiť 
súlad v konkrétnych geografických 
oblastiach alebo s ohľadom na konkrétne 
kategórie výrobkov s cieľom okrem iného 
riešiť otázky osobitného záujmu 
spotrebiteľov v tejto oblasti. Orgán 
dohľadu nad trhom predloží návrh 
memoranda o porozumení Komisii pred 
jeho prijatím. Komisia poskytne orgánom 
dohľadu nad trhom stanovisko k návrhu 
memoranda a správe o vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán dohľadu nad trhom môže v 
rámci každého vyšetrovania, ktoré vedie vo 
veci nesúladu, použiť všetky informácie 
vyplývajúce z činností vykonávaných 
alebo financovaných druhými zmluvnými
stranami memoranda o porozumení, ktoré s 
nimi uzavrel podľa odseku 1, ale len vtedy, 

2. Orgán dohľadu nad trhom môže v 
rámci každého vyšetrovania, ktoré vedie vo 
veci nesúladu, použiť všetky informácie 
vyplývajúce z činností vykonávaných 
alebo financovaných druhými zmluvnými 
stranami memoranda o porozumení, ktoré s 
nimi uzavrel podľa odseku 1, ale len vtedy, 
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ak bola predmetná činnosť vykonaná 
nezávisle, nestranne a bez zaujatosti.

ak bola predmetná činnosť vykonaná 
nezávisle, nestranne a bez zaujatosti. 
Informácie o tom, ako sa výrobky 
testovali, a výsledky týchto testov sa 
sprístupnia verejnosti.

Odôvodnenie

Je potrebná väčšia transparentnosť vo vzťahu k metódam testovania a kritériám testovania, 
ako aj výsledkom testovania.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Žiadna výmena informácií medzi 
orgánmi dohľadu nad trhom a podnikmi 
alebo organizáciami uvedenými v odseku 1 
na účely prípravy memoranda o 
porozumení alebo vykonávania 
memoranda o porozumení, ktoré uzavreli 
podľa uvedeného odseku, sa nepovažuje za 
porušenie požiadaviek na zachovanie 
služobného tajomstva.

3. S každou výmenou informácií 
medzi orgánmi dohľadu nad trhom, 
Komisiou alebo radou Únie pre súlad 
výrobkov a podnikmi alebo organizáciami 
uvedenými v odseku 1 na účely prípravy 
memoranda o porozumení alebo 
vykonávania memoranda o porozumení, 
ktoré uzavreli podľa uvedeného odseku, sa 
zaobchádza podľa požiadaviek na 
zachovanie služobného tajomstva. Každé 
ďalšie používanie týchto informácií 
podlieha najprísnejším zárukám 
dôvernosti a služobného a obchodného 
tajomstva.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) postupy na monitorovanie všetkých 
úrazov alebo každej ujmy na zdraví alebo v 
súvislosti s bezpečnosťou koncových 
používateľov, v prípade ktorých existuje 
podozrenie, že boli spôsobené týmito 
výrobkami;

b) postupy na monitorovanie všetkých 
úrazov alebo každej ujmy na zdraví alebo v 
súvislosti s bezpečnosťou alebo 
zabezpečením koncových používateľov, v 
prípade ktorých existuje podozrenie, že 
boli spôsobené týmito výrobkami;
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) postupy na zber a skúmanie 
vedeckých a technických poznatkov 
týkajúcich sa otázok bezpečnosti s 
vplyvom najmä v oblasti ochrany zdravia 
a životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) postupy na nadviazanie spolupráce 
a na vzájomnú výmenu informácií a 
skúseností medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom a vedeckými alebo výskumnými 
inštitúciami.

Odôvodnenie

Vzájomná výmena poznatkov, informácií a skúseností medzi orgánmi trhového dohľadu a 
vedeckými a výskumnými inštitúciami sa javí prínosná pre obe strany, a to predovšetkým v 
oblastiach, kde dochádza k rýchlemu vedeckému vývoju a k inováciám.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány dohľadu nad trhom 
vykonávajú v rámci svojich činností 
uvedených v odseku 1 kontroly na základe 
prístupu založeného na riziku, pričom 
zohľadňujú prinajmenšom tieto faktory:

2. Orgány dohľadu nad trhom 
vykonávajú v rámci svojich činností 
uvedených v odseku 1 kontroly na základe 
prístupu založeného na riziku a v súlade so 
zásadou obozretnosti, pričom zohľadňujú
prinajmenšom tieto faktory:
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) výrobkom, ako je počet výrobkov 
na trhu a akékoľvek nebezpečenstvá 
spojené s týmto výrobkom;

i) výrobkom, ako je počet výrobkov 
na trhu a akékoľvek nebezpečenstvá 
spojené s týmto výrobkom, pričom venujú 
osobitnú pozornosť zdravotnému rozmeru 
potenciálneho rizika;

Pozmeňujúci návrh44

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výrobok môže ohroziť zdravie 
alebo bezpečnosť koncových 
používateľov;

a) výrobok môže ohroziť zdravie,
bezpečnosť alebo ochranu koncových 
používateľov alebo spôsobiť škody na 
životnom prostredí;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobok nespĺňa platné požiadavky 
podľa harmonizačných právnych predpisov 
Únie.

b) výrobok nespĺňa platné požiadavky 
podľa harmonizačných právnych predpisov 
Únie alebo smernice 2001/95/ES, a preto 
by mohol ohroziť zdravie a bezpečnosť 
koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sú výrobky stiahnuté, spätne prevzaté, 
zakázané alebo obmedzené, orgán dohľadu 

Ak sú výrobky stiahnuté, spätne prevzaté, 
zakázané alebo obmedzené, orgán dohľadu 
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nad trhom zabezpečí, aby boli tieto 
skutočnosti náležite oznámené Komisii 
prostredníctvom siete zriadenej podľa 
článku 31, ostatným členským štátom a 
koncovým používateľom.

nad trhom zabezpečí, aby boli tieto 
skutočnosti náležite oznámené Komisii 
prostredníctvom siete zriadenej podľa 
článku 31, testovacím strediskám Únie,
ostatným členským štátom a koncovým 
používateľom.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Na riešenie akýchkoľvek sporov 
vyplývajúcich z odlišného hodnotenia 
rizika medzi orgánmi členských štátov, 
hospodárskymi subjektmi a orgánmi 
posudzovania zhody môže Komisia z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
orgánu dohľadu nad trhom vykonať 
posúdenie rizík referenčným laboratóriom 
Európskej únie uvedeným v článku 28.  
Toto posúdenie rizík je záväzné pre všetky 
zúčastnené strany.

Pozmeňujúci návrh48

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prinajmenšom 
každé tri roky vypracuje vnútroštátnu 
stratégiu dohľadu nad trhom. Stratégia 
podporuje jednotný, komplexný a 
integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a 
presadzovaniu harmonizačných právnych 
predpisov Únie na území daného členského 
štátu a zahŕňa všetky odvetvia a stupne 
dodávateľského reťazca výrobkov vrátane 
dovozu a digitálnych dodávateľských 
reťazcov.

1. Každý členský štát prinajmenšom 
každé štyri roky vypracuje vnútroštátnu 
stratégiu dohľadu nad trhom vzhľadom na 
rýchly vývoj na trhu a nové vznikajúce 
riziká. Stratégia podporuje jednotný, 
komplexný a integrovaný prístup k 
dohľadu nad trhom a presadzovaniu 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
na území daného členského štátu a zahŕňa 
všetky odvetvia a stupne dodávateľského 
reťazca výrobkov vrátane dovozu a 
digitálnych dodávateľských reťazcov. Pri 
vytváraní svojich vnútroštátnych stratégií 
dohľadu nad trhom členské štáty 
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konzultujú so zainteresovanými stranami 
a sprístupňujú svoje pripomienky širokej 
verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) oblasti označené za prioritné v 
súvislosti s presadzovaním 
harmonizačných právnych predpisov Únie;

b) oblasti označené za prioritné v 
súvislosti s presadzovaním 
harmonizačných právnych predpisov Únie;
členské štáty považujú výrobky, na ktoré 
sa vzťahuje alebo sa vzťahovalo 
rozhodnutie o riziku na základe článku 13 
smernice 2001/95/ES, za prioritné oblasti;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opatrenia na presadzovanie 
plánované v záujme zníženia výskytu 
nesúladu v oblastiach označených za 
prioritné a prípadne aj minimálne úrovne 
kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade 
kategórií výrobkov s vysokou mierou 
nesúladu;

c) opatrenia na presadzovanie 
plánované v záujme zníženia výskytu 
nesúladu v oblastiach označených za 
prioritné a prípadne aj minimálne úrovne 
kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade 
kategórií výrobkov s vysokou mierou 
nesúladu a ktoré môžu predstavovať vážne 
riziko;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) posúdenie nových rizík pre 
spotrebiteľov v súvislosti s výrobkami, 
ktoré sa môžu pripojiť k internetu a 
ohroziť bezpečnosť spotrebiteľov;
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty svoju vnútroštátnu 
stratégiu dohľadu nad trhom oznamujú 
prostredníctvom systému uvedeného v 
článku 34.

3. Členské štáty svoju vnútroštátnu 
stratégiu dohľadu nad trhom oznamujú 
prostredníctvom systému uvedeného v 
článku 34 a sprístupnia ju širokej 
verejnosti.

Odôvodnenie

Zvýšenie transparentnosti.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) právomoc vykonávať systémové 
audity organizácií hospodárskych 
subjektov vrátane auditov všetkých 
postupov, ktoré zaviedli s cieľom 
zabezpečiť súlad s týmto nariadením a s 
platnými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno e – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) zapečatiť počas kontroly 
ktorékoľvek priestory alebo zaistiť 
akékoľvek informácie, údaje alebo 
dokumenty hospodárskeho subjektu, a to 
na nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom 

(2) zapečatiť počas kontroly príslušné
priestory alebo zaistiť akékoľvek 
informácie, údaje alebo dokumenty 
hospodárskeho subjektu, a to na 
nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom na 
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na účely vyšetrovania; účely vyšetrovania;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) právomoc prijímať dočasné 
opatrenia, ak nie sú k dispozícii žiadne iné 
účinné prostriedky, ktorými možno predísť 
vážnemu riziku, a to najmä dočasné
opatrenia, ktorými sa poskytovateľom 
hostingových služieb uloží povinnosť 
odstrániť, znemožniť alebo obmedziť 
prístup k obsahu alebo pozastaviť či 
obmedziť prístup k webovému sídlu, 
službe alebo účtu, alebo ktorým sa 
registrom alebo registrátorom domén uloží 
povinnosť pozastaviť na určitý čas presne 
stanovený názov domény;

h) právomoc prijímať dočasné a/alebo 
konečné opatrenia týkajúce sa 
nebezpečných alebo nevyhovujúcich 
výrobkov, ak nie sú k dispozícii žiadne iné 
účinné prostriedky, ktorými možno predísť
vážnemu riziku, a to najmä opatrenia, 
ktorými sa poskytovateľom hostingových 
služieb uloží povinnosť odstrániť, 
znemožniť alebo obmedziť prístup k 
obsahu alebo pozastaviť či obmedziť 
prístup k webovému sídlu, službe alebo 
účtu, alebo ktorým sa registrom alebo 
registrátorom domén uloží povinnosť 
pozastaviť na určitý čas presne stanovený 
názov domény;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) právomoc nariadiť vrátenie zisku 
dosiahnutého v dôsledku nesúladu;

m) právomoc nariadiť vrátenie zisku 
dosiahnutého v dôsledku nesúladu a 
požadovať, aby spoločnosti vrátili 
prostriedky dotknutým spotrebiteľom;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) právomoc uverejňovať všetky 
konečné rozhodnutia, konečné opatrenia, 

n) právomoc uverejňovať všetky 
konečné rozhodnutia, konečné opatrenia, 
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záväzky hospodárskeho subjektu alebo 
rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia 
vrátane právomoci zverejniť totožnosť 
hospodárskeho subjektu, ktorý bol 
zodpovedný za nesúlad.

záväzky hospodárskeho subjektu alebo 
rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia 
vrátane právomoci zverejniť totožnosť 
hospodárskeho subjektu, ktorý bol 
zodpovedný za nesúlad, s výhradou 
najprísnejších záruk dôvernosti a 
služobného a obchodného tajomstva a 
podmienok, v ktorých sa uvádza, ako bude 
musieť hospodársky subjekt kompenzovať 
stratu alebo škodu, ktorú utrpeli 
spotrebitelia.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány dohľadu nad trhom 
uverejňujú všetky záväzky, ktoré im dali 
hospodárske subjekty, podrobné 
informácie o všetkých nápravných 
opatreniach prijatých hospodárskymi 
subjektmi na ich území a podrobné 
informácie o všetkých dočasných 
opatreniach prijatých príslušným orgánom 
dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia.

4. Orgány dohľadu nad trhom 
uverejňujú všetky záväzky, ktoré im dali 
hospodárske subjekty, podrobné 
informácie o všetkých nápravných 
opatreniach prijatých hospodárskymi 
subjektmi na ich území a podrobné 
informácie o všetkých dočasných 
opatreniach prijatých príslušným orgánom 
dohľadu nad trhom podľa tohto nariadenia, 
s výhradou najprísnejších záruk 
dôvernosti a služobného a obchodného 
tajomstva.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Orgány dohľadu nad trhom 
vykonávajú svoje právomoci v súlade so 
zásadou primeranosti.

5. Orgány dohľadu nad trhom 
vykonávajú svoje právomoci v súlade so 
zásadou obozretnosti a zásadou
primeranosti.

Pozmeňujúci návrh 60
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom v primeranom 
rozsahu vykonávajú náležité kontroly 
vlastností výrobkov, a to prostredníctvom 
kontrol dokumentácie a prípadne fyzických 
a laboratórnych kontrol na základe 
reprezentatívnej vzorky.

Orgány dohľadu nad trhom v primeranom 
rozsahu vykonávajú náležité kontroly 
vlastností výrobkov v súlade so spoločnou 
metodológiou stanovenou Komisiou, a to 
prostredníctvom kontrol dokumentácie 
a prípadne fyzických a laboratórnych 
kontrol na základe reprezentatívnej vzorky. 
Komisia má právomoc prijímať 
delegované akty, ktorými sa stanovujú 
minimálne percentuálne podiely na počte 
kontrol, ktoré majú orgány pre dohľad 
nad trhom vykonávať nad výrobkami 
rôznych kategórií v súlade s prioritami 
stanovenými sieťou Únie pre súlad 
výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom dodržiavajú 
zásadu dôvernosti informácií, ak je to 
potrebné v záujme ochrany služobného a 
obchodného tajomstva alebo osobných 
údajov podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov, pričom však podliehajú 
požiadavke zverejniť čo najúplnejšie 
informácie, aby chránili záujmy koncových 
používateľov v Únii.

Orgány dohľadu nad trhom zabezpečujú 
najprísnejšie záruky dôvernosti informácií 
a služobného a obchodného tajomstva a 
ochraňujú osobné údaje podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, pričom 
však podliehajú požiadavke zverejniť čo 
najúplnejšie informácie, aby chránili 
záujmy koncových používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutie o tom, či výrobok 
predstavuje alebo nepredstavuje vážne 

2. Rozhodnutie o tom, či výrobok 
predstavuje alebo nepredstavuje vážne 
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riziko, vychádza z náležitého posúdenia 
rizika, pri ktorom sa zohľadní povaha 
nebezpečenstva a pravdepodobnosť jeho 
výskytu. Možnosť dosiahnutia vyššej 
úrovne bezpečnosti alebo dostupnosť iných 
výrobkov, s ktorými je spojené menšie 
riziko, nie je dôvodom na to, aby sa 
výrobok považoval za výrobok 
predstavujúci vážne riziko.

riziko, vychádza z náležitého posúdenia 
rizika, pri ktorom sa zohľadní povaha 
nebezpečenstva, pravdepodobnosť jeho 
výskytu a zásada obozretnosti. V tomto 
rozhodnutí sa zohľadní najmä zdravotný 
rozmer rizika. Možnosť dosiahnutia vyššej 
úrovne bezpečnosti alebo dostupnosť iných 
výrobkov, s ktorými je spojené menšie 
riziko, nie je dôvodom na to, aby sa 
výrobok považoval za výrobok 
predstavujúci vážne riziko.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytujú nezávislé odborné alebo 
vedecké poradenstvo Komisii, a to aj 
prostredníctvom siete zriadenej podľa 
článku 31, a členským štátom;

c) poskytujú nezávislé odborné alebo 
vedecké poradenstvo Komisii, a to aj 
prostredníctvom siete zriadenej podľa 
článku 31, a členským štátom a 
vychádzajúc z najnovších vedeckých 
poznatkov upozorňujú na nové objavujúce 
sa riziká;

Pozmeňujúci návrh64

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) pôsobia ako znalostné stredisko 
pre riziká a vznikajúce riziká pre 
spotrebiteľov a životné prostredie, 
napríklad pokiaľ ide o škodlivé chemické 
látky, ktoré sú klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne a poškodzujúce 
reprodukciu, alebo iné látky vzbudzujúce 
obavy v spotrebiteľských výrobkoch.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) fungujú ako vedomostné centrum 
pre nové riziká pre spotrebiteľov v 
súvislosti s výrobkami, ktoré sa môžu 
pripojiť k internetu;

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) pomáhajú tiež Komisii a členským 
štátom pri vypracovaní spoločných 
najmodernejších testovacích metodík; 
medzi Európskou chemickou agentúrou a 
testovacími strediskami Únie sa vytvoria 
úzke vzťahy, aby sa zabránilo prekrývaniu 
a zabezpečila optimálna podpora činností 
členských štátov v oblasti dohľadu nad 
trhom a presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Orgány dohľadu nad trhom 
náležite zohľadnia výsledky testovania, 
analýzu a závery testovacích stredísk Únie 
pri prijímaní vhodných opatrení dohľadu 
nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť dožadujúceho orgánu 
dožiadaný orgán bezodkladne prijme 
všetky potrebné opatrenia na 
presadzovanie, aby odstránil nesúlad, 
pričom uplatní právomoci, ktoré mu boli 
udelené podľa tohto nariadenia.

1. Na žiadosť dožadujúceho orgánu 
alebo Komisie, alebo akejkoľvek ďalšej 
zainteresovanej strany, ktorá riadne 
preukáže nesúlad, dožiadaný orgán 
bezodkladne prijme všetky potrebné 
opatrenia na presadzovanie, aby odstránil 
nesúlad, pričom uplatní právomoci, ktoré 
mu boli udelené podľa tohto nariadenia. Ak 
dožiadaný orgán nepodnikne opatrenia, 
Komisia môže sama prijať všetky 
potrebné opatrenia na presadzovanie 
práva.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia každý rok do 30. júna vypracuje 
správu zahŕňajúcu informácie predložené 
členskými štátmi za predchádzajúci 
kalendárny rok. Správa sa uverejní v 
systéme uvedenom v článku 34.

Komisia každý rok do 30. júna vypracuje 
správu a súhrn správy, ktoré zahŕňajú
informácie predložené členskými štátmi za 
predchádzajúci kalendárny rok. Správa sa 
uverejní v systéme uvedenom v článku 34.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak colné orgány členského štátu majú 
dôvod domnievať sa, že hospodársky 
subjekt zmenil svoje miesto vstupu pre 
výrobky na trh Únie do iného členského 
štátu, pretože kontroly v ňom sú menej 
prísne alebo menej systematické, 
informujú príslušné orgány tohto 
členského štátu o rizikovom profile 
pridelenom tomuto hospodárskemu 
subjektu a môžu požiadať sieť Únie pre 
súlad výrobkov o monitorovanie týchto 
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výrobkov.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby na trh vstupovali iba bezpečné a vyhovujúce výrobky.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výrobok nie je označený v súlade s 
danými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie;

b) výrobok nie je označený v súlade s 
danými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a nie je možné vyriešiť to 
v primeranom čase opravou;

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom sa 
prednostne zaoberajú výrobkami, ktoré na 
prepustenie do voľného obehu navrhol 
schválený hospodársky subjekt podľa 
článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 
952/2013 a ktorých prepustenie je 
pozastavené v súlade s článkom 28 ods. 1 
tohto nariadenia.

1. Orgány dohľadu nad trhom sa 
zaoberajú prepustením výrobkov, ktoré je 
pozastavené v súlade s článkom 28 ods. 1 
tohto nariadenia, a to rovnako pre všetky 
hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia umožňuje 
zainteresovaným stranám vrátane 
spotrebiteľských organizácií zúčastňovať 
sa na výbere priorít a spoločných a 
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súbežných činností dohľadu 
prostredníctvom štruktúrovaných 
príspevkov.

Odôvodnenie

Spotrebiteľské organizácie pravidelne vykonávajú porovnávacie testovanie výrobkov v 
laboratóriách a prispievajú k identifikácii nebezpečných a nevyhovujúcich spotrebiteľských 
výrobkov. Ich dôkazy a údaje zhromaždené na vnútroštátnej a európskej úrovni by mali 
pomôcť zlepšiť fungovanie siete Únie pre súlad výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) monitoruje činnosti dohľadu nad 
trhom a colných orgánov s cieľom 
zabezpečiť rovnakú a prísnu úroveň 
kontrol harmonizovaných a 
neharmonizovaných výrobkov v rôznych 
členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) vymedzuje spoločnú metodiku 
testovania s cieľom zabezpečiť jednotnosť 
kontrol vykonávaných členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) organizuje spoluprácu a účinnú 
výmenu informácií a najlepších postupov 

f) organizuje spoluprácu a uľahčuje
účinnú a pravidelnú výmenu informácií a 
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medzi orgánmi dohľadu nad trhom; najlepších postupov medzi členskými 
štátmi, ako aj medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom a medzi členskými štátmi a 
príslušnými zainteresovanými stranami;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ma) vypracúva jednotné postupy na 
analýzu rizík a vymedzenie rôznych 
kategórií rizík;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno m b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

mb) monitoruje výkonnosť colných 
orgánov a rieši nedostatky v ich 
výkonnosti, ktoré by mohli viesť k 
oslabeniu rovnakých podmienok pre 
výrobcov z Únie, ktorí dodržiavajú súlad s 
pravidlami, v porovnaní s výrobcami z 
krajín mimo EÚ vyvážajúcim do Únie, a k 
tomu, že vývozcovia z tretích krajín si 
budú vyberať také miesta vstupu, na 
ktorých sú kontroly menej systematické 
alebo menej prísne;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno m c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

mc) predkladá Európskemu 
parlamentu výročnú správu o činnosti 
EUPC;
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Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno m d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

md) stanovuje postupy pre 
celoeurópsku databázu na 
zhromažďovanie údajov o nehodách, 
škodách alebo poškodeniach spôsobených 
zdraviu, bezpečnosti a/alebo zabezpečenia 
koncových používateľov alebo životného 
prostredia a sprístupňuje informácie 
uvedené v databáze všetkým príslušným 
zainteresovaným stranám.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia si môže vymieňať dôverné 
informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom 
s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo 
s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ s 
týmito orgánmi alebo organizáciami 
uzavrela dohody o zachovaní dôvernosti.

1. Komisia si môže vymieňať dôverné 
informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom 
s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo 
s medzinárodnými organizáciami s 
výhradou najprísnejších záruk dôvernosti 
a služobného a obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
sankcií uplatniteľných za porušenie 
ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa 
hospodárskym subjektom ukladajú 
povinnosti, a za porušenie ustanovení 
akýchkoľvek harmonizačných právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov 

Komisia spolu s členskými štátmi stanoví
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
za porušenie ustanovení tohto nariadenia, 
ktorými sa hospodárskym subjektom 
ukladajú povinnosti, a za porušenie 
ustanovení akýchkoľvek právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov, 
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patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ktorými sa hospodárskym 
subjektom ukladajú povinnosti, ak sa v 
uvedených právnych predpisoch 
nestanovujú sankcie, a prijmú všetky 
opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce.

ktorými sa hospodárskym subjektom 
ukladajú povinnosti, ak sa v uvedených 
právnych predpisoch nestanovujú sankcie, 
a prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie 
musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce.
Komisia takisto stanoví prevádzkové 
pravidlá pre členské štáty, aby prijali 
dočasné opatrenia a nápravné opatrenia 
týkajúce sa nevyhovujúcich výrobkov a 
hospodárskych subjektov, ktoré 
nedodržiavajú súlad, s cieľom rýchlo 
chrániť spotrebiteľov pred rizikom.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) finančná situácia malých a 
stredných podnikov;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto kritérium nesúvisí s proporcionalitou ujmy spôsobenej koncovým používateľom alebo 
životnému prostrediu, a preto by nemalo byť na prvom mieste v procese sankčného 
rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povaha, závažnosť a trvanie 
nesúladu s ohľadom na ujmu spôsobenú 
koncovým používateľom;

b) povaha, závažnosť a trvanie 
nesúladu s ohľadom na ujmu spôsobenú 
koncovým používateľom, životnému 
prostrediu, sociálnym a hospodárskym 
záujmom;

Pozmeňujúci návrh 85
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Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) finančná situácia malých 
a stredných podnikov.
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