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Pozmeňujúci návrh 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia, práva duševného vlastníctva
a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
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zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
spravodlivé obchodovanie, ochrana 
spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia, ochrana duševného vlastníctva
a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž offline a online na trhu Únie s 
tovarom. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
prijať pravidlá týkajúce sa dohľadu nad 
fyzickým a digitálnym trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji. Pravosť 
výrobku zaručuje spotrebiteľom bezpečnosť a plnenie regulačných požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Do tohto nariadenia by sa preto mali 
začleniť ustanovenia nariadenia 
č. 765/2008, smernice 2001/95/ES a 
niekoľkých odvetvových aktov v rámci 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
týkajúce sa dohľadu nad trhom s cieľom 
vypracovať jediné nariadenie, ktoré sa 
vzťahuje na výrobky v harmonizovaných aj 
neharmonizovaných oblastiach právnych 
predpisov Únie bez ohľadu na to, či ide o 
výrobky určené pre spotrebiteľov alebo 
profesionálnych používateľov alebo o 
výrobky, pri ktorých je pravdepodobné, že 
ich budú používať spotrebitelia alebo 

(8) Do tohto nariadenia by sa preto mali 
začleniť ustanovenia nariadenia 
č. 765/2008, smernice 2001/95/ES a 
niekoľkých odvetvových aktov v rámci 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
týkajúce sa dohľadu nad trhom s cieľom 
vypracovať jediné nariadenie, ktoré sa 
vzťahuje na výrobky v harmonizovaných aj 
neharmonizovaných oblastiach právnych 
predpisov Únie bez ohľadu na to, či ide o 
výrobky určené pre spotrebiteľov alebo 
profesionálnych používateľov alebo o 
výrobky, pri ktorých je pravdepodobné, že 
ich budú používať spotrebitelia alebo 
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profesionálni používatelia. profesionálni používatelia, a či sa 
predávajú offline alebo online.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá dohľadu nad trhom by sa nemali odlišovať v online a offline prostrediach, aby sa 
online trh nestal prístupovým miestom pre nebezpečné výrobky na trh EÚ. Preto by činností 
dohľadu nad trhom mali riešiť výrobky v pôsobnosti tohto nariadenia bez ohľadu na ich 
distribučný kanál.

Pozmeňujúci návrh 69
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Do tohto nariadenia by sa preto mali 
začleniť ustanovenia nariadenia 
č. 765/2008, smernice 2001/95/ES a 
niekoľkých odvetvových aktov v rámci 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
týkajúce sa dohľadu nad trhom s cieľom 
vypracovať jediné nariadenie, ktoré sa 
vzťahuje na výrobky v harmonizovaných aj 
neharmonizovaných oblastiach právnych 
predpisov Únie bez ohľadu na to, či ide o 
výrobky určené pre spotrebiteľov alebo 
profesionálnych používateľov alebo o 
výrobky, pri ktorých je pravdepodobné, že 
ich budú používať spotrebitelia alebo 
profesionálni používatelia.

(8) Do tohto nariadenia by sa preto mali 
začleniť ustanovenia nariadenia 
č. 765/2008, smernice 2001/95/ES a 
niekoľkých odvetvových aktov v rámci 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
týkajúce sa dohľadu nad trhom s cieľom 
vypracovať jediné nariadenie, ktoré sa 
vzťahuje na výrobky v harmonizovaných aj 
neharmonizovaných oblastiach právnych 
predpisov Únie bez ohľadu na to, či sú 
predávané online alebo offline, ide o 
výrobky určené pre spotrebiteľov alebo 
profesionálnych používateľov alebo o 
výrobky, pri ktorých je pravdepodobné, že 
ich budú používať spotrebitelia alebo 
profesionálni používatelia.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.
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Pozmeňujúci návrh 70
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Týmto nariadením by sa mal stanoviť 
komplexný rámec pre dohľad nad trhom v 
Únii. Mali by sa v ňom vymedziť výrobky, 
ktoré do rozsahu jeho pôsobnosti patria a 
ktoré sú z neho vylúčené, uložiť povinnosť 
členským štátom organizovať a vykonávať 
dohľad nad trhom, požadovať od členských 
štátov, aby vymenovali orgány dohľadu 
nad trhom a bližšie určili ich právomoci a 
povinnosti, a zabezpečiť, aby členské štáty 
boli zodpovedné za vypracovávanie 
všeobecných a odvetvových programov pre 
dohľad nad trhom.

(12) Týmto nariadením by sa mal stanoviť 
komplexný rámec pre dohľad nad trhom v 
Únii. Mali by sa v ňom vymedziť výrobky, 
ktoré do rozsahu jeho pôsobnosti patria a 
ktoré sú z neho vylúčené, uložiť povinnosť 
členským štátom organizovať a vykonávať 
dohľad nad trhom, požadovať od členských 
štátov, aby vymenovali orgány dohľadu 
nad trhom a bližšie určili ich právomoci a 
povinnosti, a zabezpečiť, aby členské štáty 
boli zodpovedné za vypracovávanie 
všeobecných a odvetvových programov pre 
dohľad nad trhom, fyzickým aj digitálnym.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 71
Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
celého procesu dohľadu nad trhom a jeho 
ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu 
nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v 
tomto nariadení mali jasne stanoviť 
chronologické kroky tohto procesu – od 
momentu, keď orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú výrobok, o ktorom sa 
domnievajú, že môže predstavovať riziko, 

(14) S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
celého procesu dohľadu nad trhom a jeho 
ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu 
nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v 
tomto nariadení mali jasne stanoviť 
chronologické kroky tohto procesu – od 
momentu, keď orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú výrobok, o ktorom sa 
domnievajú, že môže predstavovať riziko, 
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cez hodnotenie rizika, ktoré výrobok 
predstavuje, až po nápravné opatrenia, 
ktoré má v stanovenej lehote prijať 
príslušný hospodársky subjekt, a opatrenia, 
ktoré majú prijať samotné orgány dohľadu 
nad trhom, ak hospodárske subjekty 
nesplnia požiadavky alebo ak na to existujú 
naliehavé dôvody.

cez hodnotenie rizika, ktoré výrobok 
predstavuje, až po nápravné opatrenia, 
ktoré má v stanovenej lehote prijať 
príslušný subjekt zodpovedný za uvedenie 
výrobku na trh, a opatrenia, ktoré majú 
prijať samotné orgány dohľadu nad trhom, 
ak subjekty zodpovedné za uvedenie 
výrobku na trh nesplnia požiadavky alebo 
ak na to existujú naliehavé dôvody.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 72
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
celého procesu dohľadu nad trhom a jeho 
ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu 
nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v 
tomto nariadení mali jasne stanoviť 
chronologické kroky tohto procesu – od 
momentu, keď orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú výrobok, o ktorom sa 
domnievajú, že môže predstavovať riziko, 
cez hodnotenie rizika, ktoré výrobok 
predstavuje, až po nápravné opatrenia, 
ktoré má v stanovenej lehote prijať 
príslušný hospodársky subjekt, a opatrenia, 
ktoré majú prijať samotné orgány dohľadu 
nad trhom, ak hospodárske subjekty 
nesplnia požiadavky alebo ak na to existujú 
naliehavé dôvody.

(14) S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
celého procesu dohľadu nad trhom a jeho 
ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu 
nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v 
tomto nariadení mali jasne stanoviť 
chronologické kroky tohto procesu – od 
momentu, keď orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú výrobok, o ktorom sa 
domnievajú, že môže predstavovať riziko, 
cez hodnotenie rizika, ktoré výrobok 
predstavuje, až po nápravné opatrenia, 
ktoré má v stanovenej lehote prijať 
príslušný hospodársky subjekt vo fyzickom 
a digitálnom hospodárstve, a opatrenia, 
ktoré majú prijať samotné orgány dohľadu 
nad trhom, ak hospodárske subjekty 
nesplnia požiadavky alebo ak na to existujú 
naliehavé dôvody.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.



PE516.934v02-00 8/183 AM\1002709SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 73
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
celého procesu dohľadu nad trhom a jeho 
ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu 
nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v 
tomto nariadení mali jasne stanoviť 
chronologické kroky tohto procesu – od 
momentu, keď orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú výrobok, o ktorom sa 
domnievajú, že môže predstavovať riziko, 
cez hodnotenie rizika, ktoré výrobok 
predstavuje, až po nápravné opatrenia, 
ktoré má v stanovenej lehote prijať 
príslušný hospodársky subjekt, a opatrenia, 
ktoré majú prijať samotné orgány dohľadu 
nad trhom, ak hospodárske subjekty 
nesplnia požiadavky alebo ak na to existujú 
naliehavé dôvody.

(14) S cieľom zabezpečiť transparentnosť 
celého procesu dohľadu nad trhom a jeho 
ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu 
nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v 
tomto nariadení mali jasne stanoviť 
chronologické kroky tohto procesu – od 
momentu, keď orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú výrobok, o ktorom sa 
domnievajú, že môže predstavovať riziko, 
cez hodnotenie rizika, ktoré výrobok 
predstavuje, až po nápravné opatrenia, 
ktoré má v stanovenej lehote prijať 
príslušný subjekt zodpovedný za uvedenie 
výrobku na trh, a opatrenia, ktoré majú 
prijať samotné orgány dohľadu nad trhom, 
ak subjekty zodpovedné za uvedenie 
výrobku na trh nesplnia požiadavky alebo 
ak na to existujú naliehavé dôvody.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 74
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Na uľahčenie práce orgánov 
dohľadu nad trhom by hospodárske 
subjekty mali sprístupniť všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú pre 
tieto orgány na to, aby mohli vykonávať 
svoje činnosti. Orgány dohľadu nad 
trhom by mali žiadať len dokumentáciu 
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a informácie o ktorých možno očakávať, 
že dotknutý hospodársky subjekt vlastní 
podľa svojej úlohy v dodávateľskom 
reťazci.  

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie povinností hospodárskych subjektov stanovených v článku 8.

Pozmeňujúci návrh 75
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Dohľad nad trhom by mal vychádzať z 
hodnotenia rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, s prihliadnutím na všetky dôležité 
údaje. Výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, v 
ktorých sa stanovujú základné požiadavky 
týkajúce sa ochrany určitých verejných 
záujmov, by sa nemal považovať za 
výrobok predstavujúci riziko pre tieto 
verejné záujmy, ak je v súlade s uvedenými 
základnými požiadavkami.

(15) Dohľad nad trhom by mal vychádzať z 
hodnotenia rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, s prihliadnutím na všetky dôležité 
údaje. Metodika a kritériá na 
posudzovanie rizík by mali byť 
homogénne vo všetkých členských 
štátoch, aby sa zabezpečili rovnaké 
podmienky pre všetky hospodárske 
subjekty. Výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, v 
ktorých sa stanovujú základné požiadavky 
týkajúce sa ochrany určitých verejných 
záujmov, by sa nemal považovať za 
výrobok predstavujúci riziko pre tieto 
verejné záujmy, ak je v súlade s uvedenými 
základnými požiadavkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Dohľad nad trhom by mal vychádzať z 
hodnotenia rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, s prihliadnutím na všetky dôležité 
údaje. Výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, v 
ktorých sa stanovujú základné požiadavky 
týkajúce sa ochrany určitých verejných 
záujmov, by sa nemal považovať za 
výrobok predstavujúci riziko pre tieto 
verejné záujmy, ak je v súlade s uvedenými 
základnými požiadavkami.

(15) Dohľad nad trhom by mal vychádzať z 
hodnotenia rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, s prihliadnutím na všetky dôležité 
údaje a na zásadu povinnosti náležitej 
starostlivosti medzi všetkými dotknutými 
hospodárskymi subjektmi, bez ohľadu na 
to, či sa výrobky predávajú online alebo 
offline. Výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, v 
ktorých sa stanovujú základné požiadavky 
týkajúce sa ochrany určitých verejných 
záujmov, by sa nemal považovať za 
výrobok predstavujúci riziko pre tieto 
verejné záujmy, ak je v súlade s uvedenými 
základnými požiadavkami.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 77
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Spotrebitelia môžu hrať aktívnu 
a dôležitú úlohu pri prispievaní 
k dohľadu nad trhom, keďže sú obvykle 
v priamom kontakte s výrobkami 
predstavujúcimi riziko, vrátane výrobkov, 
ktoré nie sú v súlade s platnými úniovými 
právnymi predpismi. Členské štáty by 
v tomto kontexte mali zvyšovať 
informovanosť spotrebiteľov o ich 
právach predložiť sťažnosti v otázkach 
týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov 
a činností dohľadu nad trhom 
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a zabezpečiť, že postup oznamovania bude 
ľahko prístupný, relatívne jednoduchý 
a efektívny. Komisia by mala ďalej 
preskúmať možnosti harmonizácie 
predkladania takýchto sťažností v celej 
Únii, napríklad vytvorenie centrálnej, 
v ktorej by sa ukladali všetky sťažnosti 
predložené spotrebiteľmi, ako aj posúdiť 
možnosti zverejnenia týchto sťažností, 
s uplatnením práva na kontrolu 
a odpoveď zo strany dotknutých 
hospodárskych subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty na 
zmiernenie rizík. Mala by sa zohľadniť 
osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty na 
zmiernenie rizík. Mala by sa osobitne
zohľadniť osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty na 
zmiernenie rizík. Mala by sa zohľadniť 
osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty uplatňujúc
povinnosť náležitej starostlivosti na 
zmiernenie rizík  Mala by sa zohľadniť 
osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil príslušný hospodársky 
subjekt, ak to považujú za potrebné a 
primerané s cieľom zabezpečiť, aby takéto 
výrobky už nemohli predstavovať ďalšie 
hrozby.

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil príslušný hospodársky 
subjekt pôsobiaci online alebo offline, ak 
to považujú za potrebné a primerané s 
cieľom zabezpečiť, aby takéto výrobky už 
nemohli predstavovať ďalšie hrozby.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 81
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil príslušný hospodársky 
subjekt, ak to považujú za potrebné a 
primerané s cieľom zabezpečiť, aby takéto 
výrobky už nemohli predstavovať ďalšie 
hrozby.

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil príslušný hospodársky 
subjekt, ak to považujú za potrebné a 
primerané s cieľom zabezpečiť, aby takéto 
výrobky už nemohli predstavovať ďalšie 
hrozby. Príslušný hospodársky subjekt by 
mal znášať všetky náklady súvisiace 
s týmito činnosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Medzi členskými štátmi navzájom a 
medzi členskými štátmi a Komisiou by 
mala existovať účinná, rýchla a presná 
výmena informácií. Na účely takejto 
výmeny je preto potrebné zabezpečiť 
účinné nástroje. Ako účinný a efektívny 
nástroj sa už osvedčil systém Únie na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
RAPEX umožňuje prijímať opatrenia v 
celej Únii v súvislosti s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko presahujúce územie 
jedného členského štátu. V snahe vyhnúť 
sa zbytočnej duplicite by sa mal tento 
systém používať na všetky varovné 
oznámenia, ktoré sa požadujú podľa tohto 
nariadenia a ktoré sa týkajú výrobkov 
predstavujúcich riziko.

(23) Medzi členskými štátmi navzájom a 
medzi členskými štátmi a Komisiou by 
mala existovať účinná, rýchla a presná 
výmena informácií. Na účely takejto 
výmeny je preto potrebné zabezpečiť 
účinné nástroje. Ako účinný a efektívny 
nástroj sa už osvedčil systém Únie na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
RAPEX umožňuje prijímať opatrenia v 
celej Únii v súvislosti s výrobkami, ktoré 
predstavujú vážne riziko presahujúce 
územie jedného členského štátu. V snahe 
vyhnúť sa zbytočnej duplicite by sa mal 
tento systém používať na všetky varovné 
oznámenia, ktoré sa požadujú podľa tohto 
nariadenia a ktoré sa týkajú výrobkov 
predstavujúcich vážne riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s PN k článkom 19 a 20.

Pozmeňujúci návrh 83
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Medzi členskými štátmi navzájom a 
medzi členskými štátmi a Komisiou by 
mala existovať účinná, rýchla a presná 
výmena informácií. Na účely takejto 
výmeny je preto potrebné zabezpečiť 
účinné nástroje. Ako účinný a efektívny 
nástroj sa už osvedčil systém Únie na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
RAPEX umožňuje prijímať opatrenia v 

(23) Medzi členskými štátmi navzájom a 
medzi členskými štátmi a Komisiou by 
mala existovať účinná, rýchla a presná 
výmena informácií. Na účely takejto 
výmeny je preto potrebné zabezpečiť 
účinné nástroje. Ako účinný a efektívny 
nástroj sa už osvedčil systém Únie na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
RAPEX umožňuje prijímať opatrenia v 
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celej Únii v súvislosti s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko presahujúce územie 
jedného členského štátu. V snahe vyhnúť 
sa zbytočnej duplicite by sa mal tento 
systém používať na všetky varovné 
oznámenia, ktoré sa požadujú podľa tohto 
nariadenia a ktoré sa týkajú výrobkov 
predstavujúcich riziko.

celej Únii v súvislosti s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko presahujúce územie 
jedného členského štátu. V snahe vyhnúť 
sa zbytočnej duplicite by sa mal tento 
systém používať na všetky varovné 
oznámenia, ktoré sa požadujú podľa tohto 
nariadenia a ktoré sa týkajú výrobkov 
predstavujúcich riziko. Rapex by mal 
zahŕňať oznámenia o materiáloch 
prichádzajúcich do styku s potravinami, 
ktoré sa presunú z platformy RASFF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Malo by sa zriadiť európske fórum pre 
dohľad nad trhom zložené zo zástupcov 
orgánov dohľadu nad trhom. Fórum by 
malo poskytovať prostriedky na zapojenie 
všetkých dotknutých zainteresovaných 
strán vrátane profesijných organizácií a 
organizácií spotrebiteľov s cieľom využiť 
dostupné informácie dôležité z hľadiska 
dohľadu nad trhom pri vytváraní, 
vykonávaní a aktualizovaní programov pre 
dohľad nad trhom.

(27) Malo by sa zriadiť európske fórum pre 
dohľad nad trhom zložené zo zástupcov 
orgánov dohľadu nad trhom. Fórum by 
malo poskytovať prostriedky na zapojenie 
všetkých dotknutých zainteresovaných 
strán vrátane profesijných organizácií 
a najmä organizácií spotrebiteľov s cieľom 
využiť dostupné informácie dôležité z 
hľadiska dohľadu nad trhom pri vytváraní, 
vykonávaní a aktualizovaní programov pre 
dohľad nad trhom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Týmto nariadením by sa malo 
dosiahnuť vyváženie transparentnosti 
prostredníctvom zverejnenia čo 
najväčšieho množstva informácií a 
zachovania dôvernosti, napríklad z 
dôvodov ochrany osobných údajov,
obchodného tajomstva alebo ochrany 
vyšetrovaní, v súlade s predpismi o 
dôvernosti informácií v zmysle príslušného 
vnútroštátneho práva alebo pokiaľ ide o 
Komisiu, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. 
mája 2001 o prístupe verejnosti k 
dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie. V kontexte tohto 
nariadenia sa uplatňuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov.

(30) Týmto nariadením by sa malo 
dosiahnuť vyváženie transparentnosti 
prostredníctvom zverejnenia čo 
najväčšieho množstva informácií a 
zachovania dôvernosti, napríklad z 
dôvodov obchodného tajomstva alebo 
ochrany vyšetrovaní, v súlade s predpismi 
o dôvernosti informácií v zmysle 
príslušného vnútroštátneho práva alebo 
pokiaľ ide o Komisiu, nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie. Toto 
nariadenie by okrem toho malo 
dodržiavať zásady ochrany osobných 
údajov, ako sú dôverné zaobchádzanie 
s osobnými údajmi, požiadavka na 
spracúvanie údajov zákonným spôsobom 
a na konkrétny účel, a zároveň zabezpečiť 
ich kvalitu a umožniť dotknutým osobám 
uplatniť svoje práva. V kontexte tohto 
nariadenia sa uplatňuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 
ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce.

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 
ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce. Ich 
úroveň by sa mala určiť ako podiel 
hodnoty predaja príslušných výrobkov v
poslednom celom roku porušovania, v
závislosti od jeho závažnosti, dĺžky trvania
a úmyselného alebo opakujúceho sa 
charakteru porušovania.  V každom 
prípade by pokuty nemali prevýšiť 10 % 
celkového obratu spoločnosti 
v predchádzajúcom účtovnom roku. Ak je 
to možné podľa vnútroštátneho práva, 
členské štáty by sa mali podnecovať 
k vyčleneniu týchto pokút na činnosti 
dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 
ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce.

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 
ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce a musia 
zahŕňať harmonizované správne sankcie 
platné v celej Únii. Na tieto účely je 
potrebné vziať do úvahy závažnosť 
porušenia, veľkosť podniku a najmä 
situáciu MSP, ako aj úlohu, ktorú 
zohrávajú v dodávateľskom reťazci, a to 
najmä s ohľadom na činnosti, ktoré 
vykonáva hospodársky subjekt v rámci 
výrobného procesu, a na jeho schopnosť 
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ovplyvniť bezpečnosť výrobku. Členské 
štáty musia zabezpečiť, aby sa zisky 
z týchto správnych sankcií pridelili na 
činnosti dohľadu nad trhom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 88
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Dohľad nad trhom by sa mal aspoň
čiastočne financovať z poplatkov
účtovaných hospodárskym subjektom, keď 
od nich orgány dohľadu nad trhom 
požadujú prijatie nápravných opatrení 
alebo keď tieto opatrenia musia uvedené 
orgány prijať samy.

(34) Dohľad nad trhom by mali financovať 
predovšetkým členské štáty a len jeho 
minimálna časť by sa mala financovať zo 
sankcií uložených hospodárskym 
subjektom zodpovedným za uvedenie 
výrobku na trh, keď od nich orgány 
dohľadu nad trhom požadujú prijatie 
nápravných opatrení alebo keď tieto 
opatrenia musia uvedené orgány prijať 
samy. V takom prípade však bude 
potrebné vziať do úvahy veľkosť podniku 
a najmä situáciu MSP, ako aj úlohu, 
ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, 
a to najmä s ohľadom na činnosti, ktoré 
vykonáva hospodársky subjekt v rámci 
výrobného procesu, a na jeho schopnosť 
ovplyvniť bezpečnosť výrobku.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 89
Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) S cieľom zabezpečiť jednotné (38) S cieľom zabezpečiť jednotné 
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podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o jednotné 
podmienky vykonávania kontrol a skúšok 
uvedením odkazu na konkrétne kategórie 
výrobkov alebo odvetvia vrátane rozsahu 
kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Takisto by sa jej mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
podmienky poskytovania informácií 
orgánom dohľadu nad trhom zo strany 
hospodárskych subjektov a o stanovenie 
jednotných podmienok určovania prípadov, 
keď takéto informácie poskytovať netreba. 
Takisto by sa jej mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o podmienky a 
postupy na výmenu informácií 
prostredníctvom systému RAPEX a o 
prijímanie prípadných dočasných alebo 
trvalých obmedzení uvádzania výrobkov 
predstavujúcich závažné riziko na trh, 
pričom sa bližšie určia potrebné kontrolné 
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty v 
záujme ich účinného vykonávania, ak sa 
osobitný postup na odstránenie 
predmetných rizík nestanovuje v iných 
právnych predpisoch Únie. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o jednotné 
podmienky vykonávania kontrol a skúšok 
uvedením odkazu na konkrétne kategórie 
výrobkov alebo odvetvia vrátane rozsahu 
kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Takisto by sa jej mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
podmienky poskytovania informácií 
orgánom dohľadu nad trhom zo strany 
hospodárskych subjektov a o stanovenie 
jednotných podmienok určovania prípadov, 
keď takéto informácie poskytovať netreba. 
Hospodárske subjekty nemôžu byť v 
žiadnom prípade vyzvané, aby poskytli iné 
informácie ako tie, s ktorými sú nutne 
oboznámené v súvislosti s ich úlohou 
v dodávateľskom reťazci. Takisto by sa jej 
mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ 
ide o podmienky a postupy na výmenu 
informácií prostredníctvom systému 
RAPEX a o prijímanie prípadných 
dočasných alebo trvalých obmedzení 
uvádzania výrobkov predstavujúcich 
závažné riziko na trh, pričom sa bližšie 
určia potrebné kontrolné opatrenia, ktoré 
majú prijať členské štáty v záujme ich 
účinného vykonávania, ak sa osobitný 
postup na odstránenie predmetných rizík 
nestanovuje v iných právnych predpisoch 
Únie. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 90
Matteo Salvini
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o jednotné 
podmienky vykonávania kontrol a skúšok 
uvedením odkazu na konkrétne kategórie 
výrobkov alebo odvetvia vrátane rozsahu 
kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Takisto by sa jej mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
podmienky poskytovania informácií 
orgánom dohľadu nad trhom zo strany 
hospodárskych subjektov a o stanovenie 
jednotných podmienok určovania prípadov, 
keď takéto informácie poskytovať netreba. 
Takisto by sa jej mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o podmienky a 
postupy na výmenu informácií 
prostredníctvom systému RAPEX a o 
prijímanie prípadných dočasných alebo 
trvalých obmedzení uvádzania výrobkov 
predstavujúcich závažné riziko na trh, 
pričom sa bližšie určia potrebné kontrolné 
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty v 
záujme ich účinného vykonávania, ak sa 
osobitný postup na odstránenie 
predmetných rizík nestanovuje v iných 
právnych predpisoch Únie. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

(38) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o jednotné 
podmienky vykonávania kontrol a skúšok 
uvedením odkazu na konkrétne kategórie 
výrobkov alebo odvetvia vrátane rozsahu 
kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Takisto by sa jej mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
podmienky poskytovania informácií 
orgánom dohľadu nad trhom zo strany 
hospodárskych subjektov a o stanovenie 
jednotných podmienok určovania prípadov, 
keď takéto informácie poskytovať netreba. 
Hospodárske subjekty nemôžu byť v 
žiadnom prípade vyzvané, aby poskytli iné 
informácie ako tie, s ktorými sú nutne 
oboznámené v súvislosti s ich úlohou 
v dodávateľskom reťazci. Takisto by sa jej 
mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ 
ide o podmienky a postupy na výmenu 
informácií prostredníctvom systému 
RAPEX a o prijímanie prípadných 
dočasných alebo trvalých obmedzení 
uvádzania výrobkov predstavujúcich 
závažné riziko na trh, pričom sa bližšie 
určia potrebné kontrolné opatrenia, ktoré 
majú prijať členské štáty v záujme ich 
účinného vykonávania, ak sa osobitný 
postup na odstránenie predmetných rizík 
nestanovuje v iných právnych predpisoch 
Únie. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 91
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zabezpečiť, aby výrobky na trhu, na ktoré
sa vzťahujú právne predpisy Únie, spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany zdravia a bezpečnosti a iných 
verejných záujmov pri súčasnom 
zabezpečení fungovania vnútorného trhu 
poskytnutím rámca pre koherentný dohľad 
nad trhom v Únii, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni jednotlivých 
členských štátov vzhľadom na to, že 
dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje veľmi 
vysokú mieru spolupráce, interakcie a 
zosúladenia činnosti medzi všetkými 
príslušnými orgánmi vo všetkých 
členských štátoch, a z dôvodov jeho 
rozsahu a dôsledkov ho preto možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa.

(41) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zabezpečiť, aby výrobky na fyzickom 
a digitálnom trhu, na ktoré sa vzťahujú 
právne predpisy Únie, spĺňali požiadavky 
poskytujúce vysokú úroveň ochrany 
zdravia a bezpečnosti a iných verejných 
záujmov pri súčasnom zabezpečení 
fungovania fyzického a digitálneho
vnútorného trhu poskytnutím rámca pre 
koherentný dohľad nad trhom v Únii, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov vzhľadom na 
to, že dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje 
veľmi vysokú mieru spolupráce, interakcie 
a zosúladenia činnosti medzi všetkými 
príslušnými orgánmi vo všetkých 
členských štátoch, a z dôvodov jeho 
rozsahu a dôsledkov ho preto možno lepšie
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 92
Pablo Arias Echeverría
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Toto nariadenie musí dodržiavať 
zásadu predbežnej opatrnosti s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia, spotrebiteľa 
a životného prostredia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42ter) Toto nariadenie musí dodržiavať 
zásadu predbežnej opatrnosti s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia, spotrebiteľa 
a životného prostredia.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 94
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky dostupné 
online a offline spĺňajú požiadavky na 
zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
zdravia a bezpečnosti osôb vo 
všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
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životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

pracovisku, spravodlivého obchodovania,
ochrany spotrebiteľa, životného prostredia,
ochrany práv duševného vlastníctva, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov.

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji. Pravosť 
výrobku zaručuje spotrebiteľom bezpečnosť a plnenie regulačných požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 95
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky dostupné na 
trhu online alebo offline spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti, 
rovnosti podmienok pre subjekty na trhu a 
iných verejných záujmov.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že toto nariadenie sa vzťahuje na výrobky, ktoré sú už uvedené na trh, 
keďže predtrhové kontroly sú vykonávané orgánmi posudzovania zhody. Nemalo by sa 
rozlišovať podľa distribučných kanálov. Okrem toho je jedným zo zastrešujúcich cieľov tohto
nariadenia vytvoriť rovnaké podmienky medzi hospodárskymi subjektmi, čo vyžaduje overenie 
splnenia požiadaviek, rovnako ako následné opatrenia od orgánov dohľadu nad trhom.
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Pozmeňujúci návrh 96
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa,
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky umiestnené 
alebo sprístupnené na trhu spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti, 
rovnosti podmienok pre subjekty na trhu a 
iných verejných záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov, a zabezpečenie 
rovnakých podmienok medzi 
hospodárskymi subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Pablo Arias Echeverría
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov a vo 
všeobecnosti súlad s právnymi predpismi 
Únie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 99
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) „výrobok“ je výrobok získaný výrobným 
procesom;

1) „výrobok“ je každý tovar dodávaný 
alebo poskytovaný v rámci komerčnej 
aktivity, za odplatu alebo zadarmo.

Or. es

Odôvodnenie

Objasnenie termínu „výrobok“. Vypustenie získania výrobným procesom, pretože by mohli 
vzniknúť pochybnosti o význame tohto ustanovenia (napr. ak ide o rastliny, drevo atď.) 
Navrhuje sa zníženie, ako je stanovené v navrhuje zníženie, ako je zakotvené v smernici o
všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 100
Constance Le Grip
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Únie v rámci obchodnej 
činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

2) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na fyzickom a digitálnom trhu 
Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za 
poplatok alebo bezplatne;

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 101
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na trhu Únie;

3) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na fyzickom a digitálnom trhu 
Únie;

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) „poskytovatelia 
sprostredkovateľských služieb“ sú fyzické 
alebo právnické osoby, ktoré umožňujú 
uvedenie na trh alebo sprístupnenie na 
trh výrobku elektronickými prostriedkami, 
ako napríklad prevádzkovaním platforiem 
elektronického obchodu alebo hostovaním 
internetových stránok;

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb, ako sú on-line hosteri a zapisovatelia, ktorí
poskytujú elektronické platformy pre hospodárske subjekty z tretích krajín na predaj ich 
výrobkov online (podľa vymedzenia v článku 3 (7a) novom), majú často sídlo na území EÚ. 
Takýto sprostredkovatelia by mali byť povinní spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom a
prijať nápravné opatrenia, kde je to potrebné, rovnako ako ostatné hospodárske subjekty, aby
sa zabránilo predaju nebezpečných alebo inak nevyhovujúcich výrobkov online.

Pozmeňujúci návrh 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „hospodárske subjekty“ sú výrobca, 
splnomocnený zástupca, dovozca 
a distribútor;

(8) „hospodárske subjekty“ sú výrobca, 
splnomocnený zástupca, dovozca 
distribútor a poskytovateľ 
sprostredkovateľských služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb, ako sú on-line hosteri a zapisovatelia, ktorí
poskytujú elektronické platformy pre hospodárske subjekty z tretích krajín na predaj ich 
výrobkov online (podľa vymedzenia v článku 3 (7a) novom), majú často sídlo na území EÚ. 
Takýto sprostredkovatelia by mali byť povinní spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom a
prijať nápravné opatrenia, kde je to potrebné, rovnako ako ostatné hospodárske subjekty, aby
sa zabránilo predaju nebezpečných alebo inak nevyhovujúcich výrobkov online.
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Pozmeňujúci návrh 104
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11) „dohľad nad trhom“ sú činnosti 
vykonávané verejnými orgánmi a opatrenia 
nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby 
výrobky neohrozovali zdravie, bezpečnosť 
ani akékoľvek iné aspekty ochrany 
verejného záujmu a v prípade výrobkov 
patriacich do rozsahu pôsobnosti 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
aby výrobky boli v súlade s požiadavkami 
stanovenými v uvedených právnych 
predpisoch;

11) „dohľad nad trhom“ sú činnosti 
vykonávané verejnými orgánmi a opatrenia 
nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby 
výrobky dostupné online a offline
neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani 
akékoľvek iné aspekty ochrany verejného 
záujmu a v prípade výrobkov patriacich do 
rozsahu pôsobnosti harmonizačných 
právnych predpisov Únie aby výrobky boli 
v súlade s požiadavkami stanovenými v 
uvedených právnych predpisoch;

Or. fr

Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 105
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12) „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán 
členského štátu zodpovedný za 
vykonávanie dohľadu nad trhom na území 
daného členského štátu;

12) „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán 
členského štátu zodpovedný za 
vykonávanie dohľadu nad fyzickým 
a digitálnym trhom na území daného 
členského štátu;

Or. fr
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Odôvodnenie

Vnútorný trh ponúka viacero kanálov predaja výrobkov určených spotrebiteľom. Dohľad na 
trhom musí byť preto rovnako účinný pri klasickom predaji ako pri online predaji.

Pozmeňujúci návrh 106
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12) „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán 
členského štátu zodpovedný za
vykonávanie dohľadu nad trhom na 
území daného členského štátu;

12) orgán dohľadu nad trhom“ je orgán 
členského štátu poverený vykonávaním 
právomocí stanovených v tomto 
nariadení;

Or. es

Odôvodnenie

Funkcie orgánov dohľadu nad trhom stanovené v tomto nariadení sa nevzťahujú v užšom
slova zmysle na dohľad nad trhom. Okrem sledovania týchto výrobkov by mal tiež zbierať
sťažnosti, upozorňovať užívateľov, zapisovať údaje d o informačného a komunikačného 
systému pre dohľad nad trhom (ICSMS), spolupracovať s príslušnými prevádzkovateľmi pri 
vypracúvaní kódexov osvedčených postupov, atď. Väčšina úloh sú jednoduchý dohľad nad
trhom.

Pozmeňujúci návrh 107
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „výrobok nevyhovujúci 
požiadavkám“ je výrobok, ktorý nie je v 
súlade s požiadavkami stanovenými 
v právnych predpisoch Únie 
o harmonizácii, ktoré sa naň uplatňujú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) „výrobok nevyhovujúci 
požiadavkám“ je výrobok, ktorý nespĺňa 
požiadavky právnych predpisov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

(13) „výrobok predstavujúci bezpečnostné 
riziko“ je výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab



AM\1002709SK.doc 31/183 PE516.934v02-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

(13) „výrobok predstavujúci bezpečnostné 
riziko“ je výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa rozlišovať pri vymedzovaní rizika, keďže na účely dohľadu nad trhom by výrobky, 
ktoré nespĺňajú právo EÚ, mali byť vykázané z trhu EÚ. Niektoré výrobky, ktoré sú 
nevyhovujúce, môžu byť tiež nebezpečné, ale neplatí to pre všetky.

Pozmeňujúci návrh 111
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 

„výrobok predstavujúci bezpečnostné 
riziko“ je výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
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používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť v takom 
rozsahu, ktorý prekračuje rámec rizika 
považovaného za primerané a prijateľné v 
bežných a racionálne predvídateľných 
podmienkach používania dotknutého 
výrobku vrátane životnosti a prípadne 
uvedenia do prevádzky, inštalácie a 
požiadaviek na údržbu;

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie „iných verejných záujmov“ zvyšuje právnu istotu, keďže je význam nejasný.

Pozmeňujúci návrh 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) „výrobok predstavujúci regulačné 
riziko“ je výrobok, ktorý nie je v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie;

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa rozlišovať pri vymedzovaní rizika, keďže na účely dohľadu nad trhom by výrobky, 
ktoré nespĺňajú právo EÚ, mali byť vykázané z trhu EÚ. Niektoré výrobky, ktoré sú 
nevyhovujúce, môžu byť tiež nebezpečné, ale neplatí to pre všetky.

Pozmeňujúci návrh 114
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) „výrobok predstavujúci regulačné 
riziko“ je výrobok, ktorý nie je v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) „výrobok predstavujúci regulačné 
riziko“ je výrobok, ktorý nie je v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13d) „výrobok predstavujúci regulačné 
riziko“ je výrobok, na ktorý sa nevzťahujú 
harmonizované právne predpisy EÚ, a pri 
ktorom existujú pevné vedecké dôkazy o 
tom, že predstavuje novo vznikajúce riziko 
alebo známe riziko, ak je predávaný na 
použitie v nových alebo neznámych 
podmienok, ktoré nie sú predpokladané 
výrobcom. 

Or. en

Odôvodnenie

Orgány dohľadu nad trhom by mali riešiť aj výrobky predstavujúce vznikajúce riziko. 
Navrhovaná definícia má za cieľ objasnenie, aby sa dala ľahko uplatňovať harmonizovaným 
spôsobom v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 117
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „výrobok predstavujúci závažné 
riziko“ je výrobok predstavujúci riziko, 
ktoré si vyžaduje rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia, vrátane prípadov, keď účinky 
nemusia byť bezprostredné;

(14) „výrobok predstavujúci závažné 
riziko“ je výrobok predstavujúci riziko, 
ktoré si vyžaduje rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia, vrátane prípadov, keď účinky 
nemusia byť bezprostredné; akýkoľvek
výrobok, ktorý nespĺňa niektorú zo 
základných požiadaviek vymedzených v
harmonizačných právnych predpisoch 
Únie, ako aj akýkoľvek výrobok, ktorý
nespĺňa niektorú z požiadaviek všeobecnej 
bezpečnosti, ako sú vymedzené v mandáte
udeleného Komisiou normalizačnej
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organizácie, sa považuje za výrobok
predstavujúci vážne riziko

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „výrobok predstavujúci závažné 
riziko“ je výrobok predstavujúci riziko, 
ktoré si vyžaduje rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia, vrátane prípadov, keď účinky 
nemusia byť bezprostredné;

(14) „výrobok predstavujúci závažné 
riziko“ je výrobok predstavujúci riziko, 
ktoré si vyžaduje rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia, vrátane prípadov, keď účinky 
nemusia byť bezprostredné; akýkoľvek
výrobok, ktorý nespĺňa niektorú zo 
základných požiadaviek vymedzených v
harmonizačných právnych predpisoch 
Únie, ako aj akýkoľvek výrobok, ktorý
nespĺňa niektorú z požiadaviek všeobecnej 
bezpečnosti, ako sú vymedzené v mandáte
udeleného Komisiou normalizačnej
organizácie, sa považuje za výrobok
predstavujúci vážne riziko

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) „modely výrobkov“ sú výrobky, 
ktoré sa považujú za výrobky 
predstavujúce rovnaké alebo podobné 
kľúčové charakteristiky, s prípadnými 
rozdielmi, ktoré nemajú vplyv na 
bezpečnosť, ak výrobca alebo dovozca 
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nedokáže iné. 

Or. en

Odôvodnenie

Pojem modelu je základom práce orgánov dohľadu nad trhom. Skúšky a dohľad sa vykonáva 
na modeloch. Viacerý účastníci trhu však nemajú žiadnu identifikáciu modelov alebo násobia 
počet modelov pre výrobky, ktoré sú v skutočnosti podobné, čo brzdí prácu orgánov dohľadu 
nad trhom a odrádza ich od vykonávania kontrol, pretože to významne zvyšuje úroveň 
zdrojov, ktoré potrebujú na kontroly.

Pozmeňujúci návrh 120
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) „modely výrobkov“ sú výrobky, 
ktoré sa považujú za výrobky 
predstavujúce rovnaké alebo podobné 
kľúčové charakteristiky, s prípadnými 
rozdielmi, ktoré nemajú vplyv na 
bezpečnosť, ak výrobca alebo dovozca 
nedokáže iné. 

Or. en

Odôvodnenie

Pojem modelu je základom práce orgánov dohľadu nad trhom. Skúšky a dohľad sa vykonáva 
na modeloch. Viacerý účastníci trhu však nemajú žiadnu identifikáciu modelov alebo násobia 
počet modelov pre výrobky, ktoré sú v skutočnosti podobné, čo brzdí prácu orgánov dohľadu 
nad trhom a odrádza ich od vykonávania kontrol, pretože to významne zvyšuje úroveň 
zdrojov, ktoré potrebujú na kontroly.

Pozmeňujúci návrh 121
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14c) model výrobku“ je výrobok, ktorý sa 
považuje za výrobok predstavujúci 
rovnaké alebo podobné kľúčové 
charakteristiky, s prípadnými rozdielmi, 
ktoré nemajú vplyv na ich bezpečnosť;  

Or. en

Odôvodnenie

Pojem modelu je nevyhnutný pre prácu orgánov dohľadu nad trhom, aby im pomohli lepšie 
identifikovať výrobky pri vykonávaní skúšania.

Pozmeňujúci návrh 122
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) „harmonizačné právne predpisy Únie“ 
sú právne predpisy Únie, ktorými sa 
harmonizujú podmienky uvádzania 
výrobkov na trh;

(18) „harmonizačné právne predpisy Únie“ 
sú právne predpisy Únie, ktorými sa 
harmonizujú podmienky uvádzania 
výrobkov na trh; Vymedzujú kľúčové 
požiadavky, ktoré musia výrobky spĺňať, 
aby mohli byť uvedené na trh Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18) „harmonizačné právne predpisy Únie“ 
sú právne predpisy Únie, ktorými sa 
harmonizujú podmienky uvádzania 

18) „harmonizačné právne predpisy Únie“ 
sú právne predpisy Únie, ktorými sa 
harmonizujú podmienky uvádzania 
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výrobkov na trh; výrobkov na online a offline trh.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko neboli sprístupnené 
na trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok.

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky, ktoré nie 
sú v súlade s platnými právnymi 
predpismi Únie a predstavujú riziko 
vrátane výrobkov, ktoré nevyhovujú 
uplatniteľným právnym predpisom Únie, 
neboli sprístupnené na trhu Únie, a ak 
takéto výrobky boli sprístupnené, aby sa 
prijali účinné a primerané opatrenia na 
odstránenie rizika, ktoré predstavuje daný 
výrobok, a aby sa vyriešil ich nesúlad 
s právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok.

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko vrátane výrobkov, 
ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi 
predpismi Únie , neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
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opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok, a aby sa vyriešil 
ich nesúlad s právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok.

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko a výrobky, ktoré 
nevyhovujú uplatniteľným právnym 
predpisom Únie, neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok, a aby sa vyriešil 
ich nesúlad s právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok.

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko a všeobecne výrobky, 
ktoré nevyhovujú uplatniteľným právnym 
predpisom Únie, neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
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opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok, a aby sa vyriešil 
ich nesúlad s právnymi predpismi.

Or. es

Odôvodnenie

Dohľad nad trhom sa musí týkať aj tých nevyhovujúcich výrobkov, ktoré nepredstavujú riziko.

Pozmeňujúci návrh 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok.

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko a všeobecne výrobky, 
ktoré nevyhovujú uplatniteľným právnym 
predpisom Únie, neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok, a aby sa vyriešil 
ich nesúlad s právnymi predpismi.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii 
raz za rok predkladajú správu o týchto 

vypúšťa sa
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činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Už existuje Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS). Ďalšie 
činnosti dohľadu pre členské štáty by kvôli časovej náročnosti znížili kvalitu dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 130
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol, pomerný podiel 
nevyhovujúcich výrobkov a počet a druhy 
následne iniciovaných nápravných 
opatrení a oznamujú sa všetkým členským 
štátom Členské štáty musia zhrnutie 
výsledkov a štatistiky sprístupniť 
verejnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 131
Ashley Fox

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

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za tri roky predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Komisia oznámi 
tieto informácie všetkým členským štátom. 
Zhrnutie týchto informácií sa môže
sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol každého typu 
a ich výsledky. Tieto štatistické údaje sa 
oznamujú všetkým členským štátom 
a sprístupňujú sa verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Christel Schaldemose

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

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť
verejnosti.

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol každého typu 
a ich výsledky. Tieto štatistické údaje sa 
oznamujú všetkým členským štátom 
a sprístupňujú sa verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti prostredníctvom Komisie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 135
Constance Le Grip

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

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a týchto kontrolách a použitých 
metódach. Ohlasované informácie 
zahŕňajú štatistické údaje o počte 
vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť 
verejnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výsledky monitorovania a 
posudzovania činností dohľadu nad 
trhom vykonávaných podľa odseku 3 sa 
sprístupňujú verejnosti v elektronickej a 
prípadne v inej forme.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výsledky monitorovania a posudzovania 
činností dohľadu nad trhom vykonávaných 
podľa odseku 3 sa sprístupňujú verejnosti v 

4. Výsledky monitorovania a posudzovania 
činností dohľadu nad trhom vykonávaných 
podľa odseku 3 sa sprístupňujú verejnosti v 
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elektronickej a prípadne v inej forme. elektronickej a prípadne v inej forme. Toto 
sa uskutoční do troch mesiacov po 
oznámení ostatným členským štátom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 138
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výsledky monitorovania a posudzovania 
činností dohľadu nad trhom vykonávaných 
podľa odseku 3 sa sprístupňujú verejnosti v 
elektronickej a prípadne v inej forme.

4. Členské štáty poskytujú zhrnutie 
výsledkov monitorovania a posudzovania 
činností dohľadu nad trhom vykonávaných 
podľa odseku 3, ktoré sa sprístupňuje 
verejnosti v elektronickej a prípadne v inej 
forme.

Or. es

Odôvodnenie

Informácie o kontrolách musí Komisia postúpiť členským štátom. Zdá sa, že neexistuje rozdiel 
medzi informáciami, ktoré sa poskytujú verejnosti podľa odseku 3 a odseku 4, a preto sa 
navrhuje sa ich prepojenie.

Pozmeňujúci návrh 139
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát ustanovuje alebo 
určuje orgány dohľadu nad trhom a 
vymedzuje ich povinnosti, právomoci a 
organizáciu.

1. Každý členský štát ustanovuje alebo 
určuje orgány dohľadu nad trhom. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgánom dohľadu nad trhom sa udeľujú 
právomoci a prideľujú zdroje a prostriedky 
potrebné na riadne vykonávanie ich úloh.

2. Orgánom dohľadu nad trhom sa udeľujú 
právomoci a prideľujú zdroje a prostriedky 
potrebné na riadne a podrobné
vykonávanie ich úloh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát stanovuje primerané
mechanizmy na zabezpečenie toho, aby si 
orgány dohľadu nad trhom, ktoré ustanovil 
alebo určil, vymieňali informácie, 
spolupracovali a koordinovali svoje 
činnosti medzi sebou navzájom, ako aj s 
orgánmi zodpovednými za kontrolu 
výrobkov na vonkajších hraniciach Únie.

3. Každý členský štát stanovuje dostatočné 
a podrobné mechanizmy na zabezpečenie 
toho, aby si orgány dohľadu nad trhom, 
ktoré ustanovil alebo určil, vymieňali 
informácie, spolupracovali a koordinovali 
svoje činnosti medzi sebou navzájom, ako 
aj s orgánmi zodpovednými za kontrolu 
výrobkov na vonkajších hraniciach Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty informujú verejnosť o 
existencii, zodpovednosti a totožnosti 
vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
trhom, ako aj o tom, ako možno tieto 
orgány kontaktovať.

5. Členské štáty informujú verejnosť o 
existencii, zodpovednosti, právomociach, 
dostupných zdrojoch, mechanizmoch 
spolupráce a totožnosti vnútroštátnych 
orgánov dohľadu nad trhom, ako aj o tom, 
ako možno tieto orgány kontaktovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

1. Orgány dohľadu nad trhom organizujú 
svoje činnosti takým spôsobom, aby sa 
mohla dosiahnuť maximálna efektívnosť.
Vykonávajú primerané kontroly vlastností 
výrobkov v príslušnom rozsahu a 
dostatočne často prostredníctvom kontroly 
dokumentácie a podľa potreby fyzickej 
kontroly a laboratórnej skúšky na základe 
vhodnej vzorky. Tam, kde je to vhodné, 
spolu s týmito tradičnými mechanizmami
odberu vzoriek, orgány dohľadu nad
trhom sa presunú k proaktívnemu auditu 
procesov dodávateľského reťazca u
subjektov zapojených do výroby, dovozu, 
obchodovania, značkovania a
maloobchodného predaja spotrebného
tovaru. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 144
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov, 
bez ohľadu na distribučné kanály 
a techniky predaja, v príslušnom rozsahu a 
dostatočne často prostredníctvom kontroly 
dokumentácie a podľa potreby fyzickej 
kontroly a laboratórnej skúšky na základe 
vhodnej vzorky. Na kontrolu vzoriek 
použijú 2 % všetkých výrobkov uvedených 
na trh za rok ako predbežný cieľ pre 
každý členský štát. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov, 
bez ohľadu na distribučné kanály 
a techniky predaja, v príslušnom rozsahu a 
dostatočne často prostredníctvom kontroly 
dokumentácie a podľa potreby fyzickej 
kontroly a laboratórnej skúšky na základe 
vhodnej vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov, 
bez ohľadu na distribučné kanály 
a techniky predaja, v príslušnom rozsahu a 
dostatočne často prostredníctvom kontroly 
dokumentácie a podľa potreby fyzickej 
kontroly a laboratórnej skúšky na základe 
vhodnej vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Or. es

Odôvodnenie

PN má objasniť, že sa majú kontrolovať aj výrobky predávané online.

Pozmeňujúci návrh 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov, 
bez ohľadu na distribučné kanály 
a techniky predaja, v príslušnom rozsahu a 
dostatočne často prostredníctvom kontroly 
dokumentácie a podľa potreby fyzickej 
kontroly a laboratórnej skúšky na základe 
vhodnej vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
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trhom uvedenom v článku 21.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti alebo zdravia, 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Or. de

Odôvodnenie

Pre všetky oblasti, ktoré sa netýkajú zdravia alebo bezpečnosti, by malo byť odoberanie
vzoriek v právomoci členských štátov. 

Pozmeňujúci návrh 149
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 

1. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
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a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21, presnou 
identifikáciou výrobku, uvedením jeho 
typu, modelu, šarže alebo sériového čísla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom identifikujú 
riziká vyplývajúce v súvislosti s
výrobkami, na ktoré sa vzťahuje toto
nariadenie, a charakteristiky týchto rizík
zo strany dodržaním prípadných označení 
a pokynov, ktoré môžu byť poskytnuté 
Komisiou. Tieto informácie  
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21. Komisia
systematicky analyzuje tieto informácie, a
v prípade, že má informácie, ktoré ju
povedú k podozreniu, že existuje riziko, 
alebo v prípade odlišujúcej sa 
identifikácie rizík medzi orgánmi
členských štátov, môže požadovať
dodatočné informácie od vnútroštátnych 
orgánov dohľadu nad trhom a z vlastného
podnetu alebo na žiadosť vnútroštátneho 
orgánu pre dohľad nad trhom a vykonať
identifikáciu rizika sama. Komisia svoju 
identifikáciu rizika postúpi vnútroštátnym 
orgánom dohľadu nad trhom.

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhovaná úprava má za cieľ umožniť spoločný základ pre identifikáciu rizík na základe
vnútroštátnych orgánov dohľadu vykonávajúcich svoje kontroly. Homogénna identifikácia
rizík je nevyhnutná, aby sa zabránilo subjektom z tretích krajín, ktoré sa rozhodujú pre bod 
vstupu do Európskej únie, vybrať miesto, kde sú menej prísne kontroly.

Pozmeňujúci návrh 151
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípadoch známeho alebo vznikajúceho 
rizika súvisiaceho s cieľmi stanovenými v 
článku 1 tohto nariadenia a týkajúceho sa 
konkrétneho výrobku alebo kategórie 
výrobkov môže Komisia prijať 
vykonávacie akty na stanovenie 
jednotných podmienok vykonávania 
kontrol a skúšok, ktoré vykonáva jeden 
alebo viacero orgánov dohľadu nad 
trhom v súvislosti s týmto konkrétnym 
výrobkom alebo kategóriou výrobkov a s 
charakteristikami tohto známeho alebo 
vznikajúceho rizika. Tieto podmienky 
môžu zahŕňať požiadavky na dočasné 
zvýšenie rozsahu a periodicity kontrol a 
skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 32 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípadoch známeho alebo vznikajúceho 
rizika súvisiaceho s cieľmi stanovenými v 
článku 1 tohto nariadenia a týkajúceho sa 
konkrétneho výrobku alebo kategórie 
výrobkov môže Komisia prijať 
vykonávacie akty na stanovenie 
jednotných podmienok vykonávania 
kontrol a skúšok, ktoré vykonáva jeden 
alebo viacero orgánov dohľadu nad 
trhom v súvislosti s týmto konkrétnym 
výrobkom alebo kategóriou výrobkov a s 
charakteristikami tohto známeho alebo 
vznikajúceho rizika. Tieto podmienky 
môžu zahŕňať požiadavky na dočasné 
zvýšenie rozsahu a periodicity kontrol a 
skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 32 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Tento text povoľuje Komisii prijať dodatočné kontrolné opatrenia, ktoré majú vykonávať 
dozorné orgány, a to v prípade známeho rizika alebo nových rizík, u každého výrobku alebo 
kategórie výrobkov.  Môže neplánovane zaťažiť orgány dohľadu. Tento problém je odlišný od 
článku 12.

Pozmeňujúci návrh 153
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby v primeranej lehote varujú 
používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 

2. Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne 
varujú používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko. Tieto informácie obsahujú 
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riziko. v prípade, ak sú dostupné, aj údaje 
o výrobcovi, distribučnom kanále, cene 
a období predaja.

Or. en

Odôvodnenie

Orgány dohľadu nad trhom by nemali môcť odložiť  informovanie spotrebiteľov o výrobkoch 
predstavujúcich riziko. Informácie by mali dopĺňať podrobnejšie údaje napr. o obchodnom 
kanále, aby mohli spotrebitelia ľahšie identifikovať rizikové výrobky.

Pozmeňujúci návrh 154
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 2. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby v primeranej lehote varujú 
používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko.

2. Príslušné orgány dohľadu nad trhom a 
prípadne hospodárske subjekty varujú 
používateľov čo najskôr pred výrobkami, 
ktoré tieto orgány identifikovali ako 
výrobky predstavujúce riziko.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 155
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby v primeranej lehote varujú 
používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko.

2. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby bezodkladne varujú používateľov 
na svojom území pred výrobkami, ktoré 
tieto orgány identifikovali ako výrobky 
predstavujúce riziko.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby v primeranej lehote varujú 
používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko.

2. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby bezodkladne varujú používateľov 
na svojom území pred výrobkami, ktoré 
tieto orgány identifikovali ako výrobky 
predstavujúce riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spolupracujú s hospodárskymi subjektmi s 
cieľom predísť rizikám spôsobeným 
výrobkami, ktoré tieto subjekty 
sprístupnili, alebo s cieľom tieto riziká 
znížiť. Na tieto účely podporujú a 
propagujú dobrovoľné opatrenia 
hospodárskych subjektov, ktoré v prípade, 
že je to vhodné, zahŕňajú vypracovanie a 
dodržiavanie kódexov osvedčených 
postupov.

Orgány dohľadu nad trhom spolupracujú 
s hospodárskymi subjektmi a inými 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s 
cieľom predísť rizikám spôsobeným 
výrobkami, ktoré tieto hospodárske 
subjekty sprístupnili, alebo s cieľom tieto 
riziká znížiť. Na tieto účely podporujú a 
propagujú dobrovoľné opatrenia 
hospodárskych subjektov, ktoré v prípade, 
že je to vhodné, zahŕňajú vypracovanie a 
dodržiavanie kódexov osvedčených 
postupov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 158
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spolupracujú s hospodárskymi subjektmi 
s cieľom predísť rizikám spôsobeným 
výrobkami, ktoré tieto subjekty 
sprístupnili, alebo s cieľom tieto riziká 
znížiť. Na tieto účely podporujú a 
propagujú dobrovoľné opatrenia 
hospodárskych subjektov, ktoré v prípade, 
že je to vhodné, zahŕňajú vypracovanie a 
dodržiavanie kódexov osvedčených 
postupov.

Orgány dohľadu podporujú a propagujú 
dobrovoľné opatrenia hospodárskych 
subjektov, ktoré v prípade, že je to vhodné, 
zahŕňajú vypracovanie a dodržiavanie 
kódexov osvedčených postupov.

Or. es

Odôvodnenie

Hospodárske subjekty musia spolupracovať s orgánmi dohľadu, aby znížili riziká 
nebezpečných výrobkov, ktoré uviedli na trh, alebo im predchádzali, podobne ako v smernici 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Spolupráca hospodárskych subjektov s orgánmi dohľadu 
sa musí orientovať podľa nariadenia o bezpečnosti spotrebných výrobkov, čl. 8, 10 a 11.

Pozmeňujúci návrh 159
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
svoje úlohy nezávisle, nestranne a 
nezaujato a plnia svoje povinnosti podľa 
tohto nariadenia. Svoje právomoci vo 
vzťahu k hospodárskym subjektom 
vykonávajú v súlade so zásadou 
proporcionality.

3. Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
svoje úlohy nezávisle, nestranne a 
nezaujato a plnia svoje povinnosti podľa 
tohto nariadenia. Svoje právomoci vo 
vzťahu k hospodárskym subjektom 
vykonávajú v súlade so zásadou
proporcionality a s riadnym ohľadom na 
zásadu predbežnej opatrnosti stanovenú 
v článku 191 ods. 2 zmluvy (ZFEÚ).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Orgány dohľadu nad trhom konajú 
s náležitým ohľadom na závažnosť rizika 
a zásadu predbežnej opatrnosti.
Na tieto účely sú povinné preskúmať 
vzorku množstva výrobkov, ktoré 
postatočuje na posúdenie zhody a 
vyhodnotenie skutočného rizika týchto 
výrobkov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 161
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 ter. Orgány dohľadu nad trhom konajú 
s náležitým ohľadom na závažnosť rizika 
a zásadu predbežnej opatrnosti. Za týmto 
účelom sú povinné preskúmať vzorku 
množstva výrobkov, ktoré postatočuje na 
posúdenie zhody a vyhodnotenie 
skutočného rizika týchto výrobkov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 c. Orgány dohľadu nad trhom konajú 
zohľadňujúc vážnosť rizika a zásadu 
predbežnej opatrnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 163
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov a 
odoberať potrebné vzorky výrobkov.

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, bez 
predchádzajúceho oznámenia vstupovať 
do priestorov hospodárskych subjektov, 
nahliadnuť do, zadržať alebo vyhotoviť 
kópiu akéhokoľvek dokumentu, 
pristupovať do počítačových systémov a 
odoberať potrebné vzorky výrobkov

Or. fr

Odôvodnenie

Bezpečnosť spotrebiteľov a boj proti podvodom si vyžaduje posilnenie vyšetrovacích 
právomocí orgánov dohľadu, ktoré by mali byť schopné vykonávať náhodné kontroly, zabaviť 
dokumenty a pristupovať k počítačovým systémom, keďže väčšina dokumentov sú uložené len 
v digitálnom formáte.

Pozmeňujúci návrh 164
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov a 
odoberať potrebné vzorky výrobkov.

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov, 
vykonávať kontroly príslušných 
dokumentov, vytvárať kópie príslušných 
dokumentov a odoberať potrebné vzorky 
výrobkov

Or. es

Odôvodnenie

Udelenie ďalších právomocí orgánom dohľadu nad trhom zabezpečí dôkladné plnenie ich 
funkcií.

Pozmeňujúci návrh 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov a 
odoberať potrebné vzorky výrobkov.

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov, 
vykonávať kontroly príslušných 
dokumentov, vytvárať kópie príslušných 
dokumentov a odoberať potrebné vzorky 
výrobkov

Or. es

Pozmeňujúci návrh 166
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) spotrebiteľom a iným zainteresovaným 
stranám poskytujú možnosť podávať 
sťažnosti, ktoré sa týkajú otázok 
súvisiacich s bezpečnosťou výrobkov, 
činnosťami dohľadu nad trhom a rizikami
spojenými s výrobkami, a tieto sťažnosti 
náležite vybavujú;

(a) spotrebiteľom a iným zainteresovaným 
stranám poskytujú možnosť podávať 
sťažnosti, ktoré sa týkajú otázok 
súvisiacich s bezpečnosťou výrobkov, 
činnosťami dohľadu nad trhom a rizikami 
spojenými s výrobkami, a tieto sťažnosti 
náležite a v primeranom čase vybavujú;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 167
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) sledujú vývoj v oblasti vedeckých a 
technických poznatkov týkajúcich sa 
bezpečnosti výrobkov a v tejto súvislosti 
získavajú aktuálne informácie.

(c) sledujú vývoj v oblasti vedeckých a 
technických poznatkov týkajúcich sa 
bezpečnosti výrobkov a ich súladu 
s uplatniteľnými právnymi predpismi 
Únie a v tejto súvislosti získavajú aktuálne 
informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by nemalo byť obmedzené len na bezpečnosť výrobkov, mala by sa rozšíriť 
na všetky iné otázky, ktoré môžu mať význam pre súlad s harmonizovanými predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh 168
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 (ca) monitorovať úrazy a ujmy na zdraví, 
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pri ktorých existuje podozrenie, že ich 
spôsobili tieto výrobky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) monitorovať úrazy a ujmy na zdraví, 
ktoré súvisia s týmito výrobkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cc) overovať, že výrobky dodržiavajú 
platné právne predpisy Únie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno cd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cd) byť podnecované k účasti v 
národných normalizačných činnostiach 
zameraných na rozvoj alebo revíziu
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noriem požadovaných Komisiou v súlade s
článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno ce (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ce) zúčastňovať sa, pokiaľ je to možné a
vhodné, na činnostiach normalizačných
organizácií na účely vývoja alebo revíziu
noriem v súlade s nariadením (EÚ) č
1025/2010.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by užitočné pre orgány dohľadu nad trhom, aby boli úzko spojené s normalizačným
procesom, pretože by im to pomohlo držať krok  s ohľadom na vývoj vedeckých a technických
poznatkov, ako je požadované podľa písmena c) tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh 173
Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. S cieľom umožniť orgánom dohľadu nad 
trhom plniť tieto povinnosti sa stanovujú 
vhodné postupy, ktoré sa sprístupňujú 
verejnosti.

6. S cieľom umožniť orgánom dohľadu nad 
trhom plniť tieto povinnosti sa stanovujú 
vhodné postupy, ktoré sa sprístupňujú 
verejnosti. Orgány dohľadu nad trhom 
sprístupňujú verejnosti na požiadanie 
najmä:
(a) totožnosť výrobkov, ku ktorým boli 
prijaté sťažnosti o bezpečnosti podľa 
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písm. a článku 6 ods. 5;
(b) povahu bezpečnostnej vady a vnímané 
riziko výrobku podľa sťažovateľa 
a prípadné oznámené nebezpečné udalosti 
alebo zranenia; 
(c) prípadné komentáre sťažovateľa 
hospodárskym subjektom;
(d) následnú činnosť, ktorú orgán 
dohľadu nad trhom považuje za 
primeranú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ochrana dôvernosti informácií nebráni 
v šírení informácií orgánom dohľadu nad 
trhom potrebných na zabezpečenie 
účinného dohľadu nad trhom.

8. Dôvernosť informácií nebráni v šírení 
informácií orgánom dohľadu nad trhom 
potrebných na zabezpečenie účinného 
dohľadu nad trhom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 175
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade 
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti a pri vykonávaní 
harmonizačných právnych predpisov Únie
a nariadenia (EÚ) č. […/…] [o 
bezpečnosti spotrebných výrobkov] 

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade 
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti.
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zohľadňuje osobitné potreby podnikov vo 
všeobecnosti, a najmä potreby MSP, a 
poskytuje usmernenia a pomoc. Zahŕňa 
tieto prvky:

Or. es

Odôvodnenie

Uplatňovanie právnych predpisov Únie sa nesmie podmieňovať. Cieľom ustanovenia je 
objasniť, či výrobky spĺňajú požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie.

Pozmeňujúci návrh 176
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade 
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti a pri vykonávaní 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
a nariadenia (EÚ) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov] zohľadňuje 
osobitné potreby podnikov vo 
všeobecnosti, a najmä potreby MSP, a 
poskytuje usmernenia a pomoc. Zahŕňa 
tieto prvky:

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade 
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti a pri vykonávaní 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
a nariadenia (EÚ) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov] zohľadňuje 
osobitné potreby podnikov vo 
všeobecnosti, a najmä potreby
spotrebitelia, a poskytuje usmernenia 
a pomoc príslušným subjektom. Zahŕňa 
tieto prvky:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 177
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť



AM\1002709SK.doc 65/183 PE516.934v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade 
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti a pri vykonávaní 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
a nariadenia (EÚ) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov] zohľadňuje 
osobitné potreby podnikov vo 
všeobecnosti, a najmä potreby MSP, a 
poskytuje usmernenia a pomoc. Zahŕňa 
tieto prvky:

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade 
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti a pri vykonávaní 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
a nariadenia (EÚ) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov] zohľadňuje 
osobitné potreby podnikov a spotrebiteľov
a poskytuje usmernenia a pomoc. Zahŕňa 
tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) finančné zdroje, zamestnancov, 
technické a iné prostriedky pridelené 
orgánom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto by mohlo obmedziť flexibilitu členských štátov pri účinnej organizácii ich dohľadu nad 
trhom.

Pozmeňujúci návrh 179
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) finančné zdroje, zamestnancov, 
technické a iné prostriedky pridelené 
orgánom;

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Poradenstvo a pomoc prevádzkovateľom nezodpovedá charakteristikám orgánov dohľadu a
môžu narušiť ich nezávislosť.   Navrhuje sa vypustiť písmeno b), ktoré sa týka dôvernej témy.

Pozmeňujúci návrh 180
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) úrovne a spôsoby výpočtu poplatkov
pre hospodárske subjekty podľa článkov
10 a 16 tohto nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom podporiť vznik spoločných postupov pri poplatkoch účtovaných hospodárskym 
subjektom, ktoré dodávajú na trh nebezpečné alebo inak nevyhovujúce výrobky, sa zdá
vhodné zahrnúť informácie o nich do všeobecných programov dohľadu nad trhom tak, aby 
Komisia aj ostatné členské štáty boli priebežne informované.

Pozmeňujúci návrh 181
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) laboratóriá vykonávajúce analýzu 
špecializujúce sa na kategórie výrobkov, 
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ku ktorým patrí kontrolovaný výrobok v 
súlade s kritériami ustanovenými v článku 
28;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 182
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Všeobecné a odvetvové programy a ich 
aktualizácie sa oznamujú ostatným 
členským štátom a Komisii a s výhradou 
článku 6 ods. 6 sa sprístupňujú verejnosti v 
elektronickej a prípadne v inej forme.

3. Všeobecné a odvetvové programy a ich 
aktualizácie sa vypracujú po konzultácii s 
príslušnými zúčastnenými stranami a
oznamujú ostatným členským štátom a 
Komisii  S výhradou článku 6 ods. 6 sa 
sprístupňujú verejnosti v elektronickej a 
prípadne v inej forme.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby programy dohľadu nad trhom zohľadňovali potreby podnikov, 
spotrebiteľov atď je vhodné, aby členské štáty konzultovali so zainteresovanými stranami pred 
vypracovaním takýchto programov.

Pozmeňujúci návrh 183
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Všeobecné a odvetvové programy a ich 
aktualizácie sa oznamujú ostatným 
členským štátom a Komisii a s výhradou 
článku 6 ods. 6 sa sprístupňujú verejnosti v 
elektronickej a prípadne v inej forme.

3. Všeobecné a odvetvové programy a ich 
aktualizácie sa oznamujú ostatným 
členským štátom prostredníctvom Komisie
a s výhradou článku 6 ods. 6 sa 
sprístupňujú verejnosti v elektronickej a 
prípadne v inej forme.
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Or. es

Odôvodnenie

Je efektívnejšie, ak Komisia bude informovať členské štáty o programoch.

Pozmeňujúci návrh 184
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty a prípadne 
orgány posudzovania zhody poskytujú 
orgánom dohľadu nad trhom na 
požiadanie všetky dokumenty a 
informácie, ktoré orgány dohľadu nad 
trhom požadujú na účely vykonávania 
svojich činností, a to v jazyku, ktorý je pre 
ne ľahko zrozumiteľný.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto vypustenie odkazuje na PN, ktoré podrobnejšie uvádzajú povinnosti rôznych 
hospodárskych subjektov. 

Pozmeňujúci návrh 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie všetky 
dokumenty a informácie, ktoré orgány 
dohľadu nad trhom požadujú na účely 
vykonávania svojich činností, a to v 

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na odôvodnenú 
žiadosť všetky dokumenty a informácie, 
ktoré orgány dohľadu nad trhom požadujú 
na účely vykonávania svojich činností, a to 
v jazyku, ktorý je pre ne ľahko 
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jazyku, ktorý je pre ne ľahko zrozumiteľný. zrozumiteľný. Ak hospodársky subjekt
vopred získal príslušné dokumenty a
informácie od iného hospodárskeho 
subjektu a tieto sú klasifikované ako
dôverné podľa ustanovení EÚ a
členských štátov týkajúcich sa
obchodného tajomstva, je nutné 
zabezpečiť ich dôvernosť pri poskytovaní 
týchto dokumentov a informácií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie všetky 
dokumenty a informácie, ktoré orgány 
dohľadu nad trhom požadujú na účely 
vykonávania svojich činností, a to v 
jazyku, ktorý je pre ne ľahko zrozumiteľný.

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom po odôvodnenej 
žiadosti všetky dokumenty a informácie, 
ktoré orgány dohľadu nad trhom požadujú 
na účely vykonávania svojich činností, 
v elektronickej alebo fyzickej podobe, a to 
v jazyku, ktorý je pre ne ľahko 
zrozumiteľný. Tieto informácie zahŕňajú
informácie, ktoré umožnia presnú
identifikáciu výrobku, resp. uľahčujú
sledovanie výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Táto formulácia si kladie za cieľ zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži hospodárskych 
subjektov spresnením informácií, ktoré môžu byť vyžadované orgánmi dohľadu nad trhom. 
Druhý odsek je nadbytočný a podstatná časť bola integrovaná do tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh 187
Ashley Fox
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie všetky 
dokumenty a informácie, ktoré orgány 
dohľadu nad trhom požadujú na účely 
vykonávania svojich činností, a to v 
jazyku, ktorý je pre ne ľahko 
zrozumiteľný.

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie všetky 
potrebné dokumenty a informácie, ktoré 
orgány dohľadu nad trhom požadujú na 
účely vykonávania svojich činností, a to v 
jazyku, ktorý je podľa rozhodnutia 
dotknutého členského štátu ľahko 
zrozumiteľný pre konečných užívateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie všetky 
dokumenty a informácie, ktoré orgány 
dohľadu nad trhom požadujú na účely 
vykonávania svojich činností, a to v 
jazyku, ktorý je pre ne ľahko zrozumiteľný.

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie a bez 
toho, aby boli dotknuté články R2(9), 
R4(9) a R5(5) prílohy I rozhodnutia 
768/2008/ES všetky dokumenty a 
informácie, ktoré orgány dohľadu nad 
trhom požadujú na účely vykonávania 
svojich činností, a to v jazyku, ktorý je pre 
ne ľahko zrozumiteľný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty poskytujú 
orgánom dohľadu nad trhom všetky 
potrebné informácie vrátane informácií, 
ktoré umožňujú presnú identifikáciu 
výrobku a uľahčujú sledovanie výrobku.

2. Hospodárske subjekty spolupracujú s 
orgánmi dohľadu nad trhom na ich
žiadosť pri každom opatrení s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavujú 
výrobky, ktoré uviedli na trh alebo
sprístupnili.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť povinnosť spolupráce hospodárskych subjektov v súlade s ustanoveniami
ostatných článkov tohto nariadenia. To zahŕňa prijímanie nápravných opatrení a všetky
ďalšie činnosti, ktoré môžu byť potrebné na odstránenie rizika. Toto je v súlade s 
ustanoveniami nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 190
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výrobcovia a dovozcovia buď na 
výrobku alebo  na jeho obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku 
uvádzajú svoj názov, registrovaný 
obchodný názov alebo registrovanú 
obchodnú značku a adresu, na ktorej je 
možné ich kontaktovať. V adrese sa 
uvádza jedno konkrétne miesto, na 
ktorom možno výrobcu alebo dovozcu 
kontaktovať.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo požiadavky na sledovateľnosť majú význam, ak výrobky predstavujú identifikované 
riziko, mali by byť obmedzené na výrobky,, ktoré sa riadia osobitnými požiadavkami na
bezpečnosť. Aj vzhľadom na náklady tohto opatrenia by sa mala vždy povoliť, rozumná
alternatíva na obaloch alebo v sprievodnom materiály.
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Pozmeňujúci návrh 191
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Výrobcovia a dovozcovia buď na 
výrobku alebo  na jeho obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku 
uvádzajú svoj názov, registrovaný 
obchodný názov alebo registrovanú 
obchodnú značku a adresu, na ktorej je 
možné ich kontaktovať. V adrese sa 
uvádza jedno konkrétne miesto, na 
ktorom možno výrobcu alebo dovozcu 
kontaktovať.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo požiadavky na sledovateľnosť majú význam, ak výrobky predstavujú identifikované 
riziko, mali by byť obmedzené na výrobky,, ktoré sa riadia osobitnými požiadavkami na
bezpečnosť. Aj vzhľadom na náklady tohto opatrenia by sa mala vždy povoliť, rozumná
alternatíva na obaloch alebo v sprievodnom materiály.

Pozmeňujúci návrh 192
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Informácie poskytované alebo 
predložené orgánom dohľadu v zmysle 
tohto článku musia byť čitateľné 
a usporiadané.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Všeobecné povinnosti výrobcov

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich 
výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto 
výrobky boli navrhnuté a vyrobené 
v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi EÚ.
2. Výrobcovia vypracujú požadovanú 
technickú dokumentáciu v súlade s ich 
príslušnými harmonizovanými predpismi 
EÚ.
3. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je v súlade s 
uplatniteľnými harmonizačnými 
právnymi predpismi EÚ, bezodkladne 
prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s 
cieľom dosiahnuť súlad tohto výrobku 
s danými predpismi, alebo ho v prípade 
potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať 
späť. Okrem toho v prípade, že výrobok 
predstavuje riziko pre zdravie 
a bezpečnosť spotrebiteľa, výrobcovia o 
tom bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých bol výrobok sprístupnený na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých výrobok nie je 
v súlade s predpismi, a prijaté nápravné 
opatrenia.
4. Na účely dohľadu nad trhom vymenujú 
výrobcovia so sídlom mimo Únie 
spoločného splnomocneného zástupcu so 
sídlom v Únii.

Or. en
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Odôvodnenie

Článok 8 návrhu by sa mal doplniť s ohľadom na povinnosti hospodárskych subjektov. V tejto 
súvislosti a v súlade s rozhodnutím č 768/2008/ES, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre
uvádzanie na trh výrobkov, nariadením EÚ 167/2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom
poľnohospodárskych a lesných vozidiel, nariadením EÚ 168/2013 o schválení a trhovom
sledovaní dvoch alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek a smernicou 2009/48/ES o
bezpečnosti hračiek, špecifické povinnosti musia byť vysvetlené pre rôzne hospodárske
subjekty, ktorých povinnosti sa líšia v závislosti na ich postavení v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 194
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8b
Povinnosti výrobcov

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich 
výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto 
výrobky boli navrhnuté a vyrobené 
v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie.
2. Úmerne možným rizikám výrobku majú
výrobcovia systémy riadenia kvality na 
zabezpečenie súladu a bezpečnosti svojich 
výrobkov. Vykonávajú skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a 
stiahnutí výrobkov z obehu, a priebežne 
informujú distribútorov o všetkých týchto 
kontrolách.
3. Výrobcovia vypracujú požadovanú 
technickú dokumentáciu v súlade s ich 
príslušnými harmonizačnými predpismi 
EÚ.
4. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na odôvodnenú žiadosť 
ju sprístupnia orgánom dohľadu nad 
trhom.
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5. Výrobcovia zabezpečia, aby na ich 
výrobkoch bolo uvedené typové číslo, 
alebo číslo výrobnej šarže, alebo sériové 
číslo alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý 
umožní identifikáciu výrobku, pričom 
tento údaj je ľahko viditeľný a čitateľný, 
alebo, ak to rozmer alebo charakter 
výrobku neumožňujú, aby sa požadované 
informácie uvádzali na obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii výrobku.
6. Výrobcovia buď na výrobku, alebo ak 
to nie je možné, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii výrobku 
uvedú svoje meno, registrované obchodné 
meno alebo registrovanú ochrannú 
známku a adresu, na ktorej ich možno 
kontaktovať. V adrese musí byť uvedené 
jedno konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu kontaktovať.
7. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, predstavuje riziko, 
vrátane nesúladu s uplatniteľnými 
harmonizačnými právnymi predpismi EÚ, 
bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné 
opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto 
výrobku s danými predpismi, alebo ho v 
prípade potreby stiahnuť z trhu alebo 
prevziať späť. Okrem toho v prípade, že 
výrobok predstavuje vážne riziko, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený 
na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, 
najmä dôvody, na základe ktorých
výrobok nie je v súlade s predpismi, a 
prijaté nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie povinností a zodpovedností rôznych hospodárskych subjektov v legislatíve.
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Pozmeňujúci návrh 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 8c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8c
Všeobecné povinnosti jediných 

splnomocnených zástupcov
Na účely dohľadu nad trhom vykonáva 
jediný splnomocnený zástupca funkcie 
uvedené v mandáte prijatom od výrobcu. 
Povinnosti stanovené v článku [8a prvom
odseku - všeobecné povinnosti výrobcu] a
vypracovanie technickej dokumentácie nie 
sú súčasťou mandátu jediného
splnomocneného zástupcu.

Splnomocnenie musí jedinému 
splnomocnenému zástupcovi umožňovať 
minimálne vykonávanie týchto úloh: 
(a) uchovávať pre vnútroštátne orgány 
dohľadu nad trhom vyhlásenie o zhode
ES a technickú dokumentáciu. 
(b) na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
poskytnúť tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné 
na preukázanie zhody výrobku 
podliehajúceho harmonizačným právnym 
predpisom Únie;
(c) spolupracovať s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť 
pri každom prijatom opatrení s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavuje 
výrobok, na ktorý sa vzťahuje jeho 
splnomocnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Článok 8d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8d
Splnomocnení zástupcovia

1. Na účely dohľadu nad trhom vymenuje 
výrobca so sídlom mimo Únie 
splnomocneného zástupcu so sídlom 
v Únii.
2. Na účely dohľadu nad trhom vykonáva 
splnomocnený zástupca funkcie uvedené 
v mandáte prijatom od výrobcu. 
Splnomocnenie umožňuje 
splnomocnenému zástupcovi aspoň:
(a) na základe odôvodnene žiadosti 
orgánu dohľadu nad trhom poskytnúť 
tomuto orgánu všetky informácie 
a dokumentáciu potrebné na preukázanie 
zhody výrobku;
(b) spolupracovať s orgánmi dohľadu 
nad trhom na ich žiadosť pri akomkoľvek 
prijatom opatrení zameranom na 
odstránenie rizík, ktoré predstavujú 
výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeho 
splnomocnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie povinností a úloh splnomocnených zástupcov, ktorí majú byť menovaní pre 
výrobcov so sídlom mimo EÚ. PN nahrádza PN 36 spravodajcu.

Pozmeňujúci návrh 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 8e (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8e
Všeobecné povinnosti dovozcov

1. Dovozcovia uvádzajú na trh len 
výrobky, ktoré vyhovujú požiadavkám a 
sú bezpečné.
2. Pred uvedením výrobku na trh 
dovozcovia zabezpečia, že výrobca 
pripravil technickú dokumentáciu, že
výrobok má požadované označenie a sú k
nemu priložené požadované dokumenty.
3. Ak sa dovozcovia domnievajú alebo 
majú dôvod sa domnievať, že výrobok nie 
je v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi EÚ, neumiestnia ho na trh. 
Okrem toho, ak sa domnievajú alebo majú 
dôvod sa domnievať, že výrobok 
predstavuje vážne riziko, informujú 
výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. 
V prípade typovo schválených výrobkov 
informujú tiež schvaľujúci orgán, ktorý 
výrobok schválil.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8f
Povinnosti dovozcov

1. Pred uvedením výrobku na trh 
dovozcovia zabezpečia, že výrobok je 
v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi Únie.
2. Ak sa dovozca domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že výrobok 
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predstavuje riziko vrátane nesúladu s 
uplatniteľnými harmonizačnými 
právnymi predpismi EÚ, nesmie uviesť 
výrobok na trh, pokým tento výrobok 
nebude v zhode. Navyše, ak výrobok 
predstavuje vážne riziko, dovozca o tom 
informuje výrobcu a orgány dohľadu nad 
trhom členského štátu, v ktorom je 
usadený.
3. Dovozcovia na výrobku, alebo, ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku, uvedú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku a 
adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
Dovozcovia sa ubezpečia, že informácie 
na označení dodanom výrobcom 
neprekrýva žiadne iné označenie.
4. Úmerne možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, majú dovozcovia
systémy riadenia kvality na zabezpečenie 
súladu a bezpečnosti svojich výrobkov.
Vykonávajú skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, nevyhovujúcich 
výrobkov a stiahnutí výrobkov z obehu, a 
priebežne informujú distribútorov o 
všetkých týchto kontrolách.
5. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, predstavuje riziko, 
vrátane nesúladu s uplatniteľnými 
harmonizačnými právnymi predpismi EÚ, 
bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné 
opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad tohto 
výrobku s danými predpismi, alebo ho v 
prípade potreby stiahnuť z trhu alebo 
prevziať späť. Okrem toho v prípade, že 
výrobok predstavuje vážne riziko, 
dovozcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený 
na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, 
najmä dôvody, na základe ktorých 
výrobok nie je v súlade s predpismi, a 
prijaté nápravné opatrenia.
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6. Dovozcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na odôvodnenú žiadosť 
ju sprístupnia orgánom dohľadu nad 
trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie povinností a zodpovedností rôznych hospodárskych subjektov v legislatíve.

Pozmeňujúci návrh 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 8g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8g
Všeobecné povinnosti distribútorov

1. Pri sprístupňovaní výrobku na trhu 
distribútori náležite zohľadňujú 
požiadavky stanovené v právnych 
prepisoch Únie.
Pred sprístupnením výrobku na trhu 
distribútori overia, že má požadované 
zákonné označenie alebo v prípade 
potreby značku typového schválenia, a že 
sú k nemu priložené požadované 
dokumenty, ktoré preukazujú súlad, 
vrátane prípadných informácií o 
označovaní, a podľa pokynov a 
bezpečnostné informácie v úradnom 
jazyku alebo jazykoch členského štátu, v 
ktorom je výrobok uvedený na trhu.
2. Distribútori poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom všetky potrebné 
informácie vrátane informácií, ktoré 
umožňujú presnú identifikáciu výrobku a 
uľahčujú sledovanie výrobku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 200
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 8h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8h
Povinnosti distribútorov

1. Ak sa distribútor  domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že výrobok 
predstavuje riziko vrátane nesúladu s 
uplatniteľnými harmonizačnými 
právnymi predpismi EÚ, nesmie uviesť 
výrobok na trh, pokým tento výrobok 
nebude v zhode. Navyše, ak výrobok 
predstavuje vážne riziko, distribútor o tom 
informuje výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgán 
dohľadu nad trhom členského štátu, 
v ktorom je distribútor usadený.
2. Distribútori,  ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, predstavuje riziko, 
vrátane nesúladu s uplatniteľnými 
harmonizačnými právnymi predpismi EÚ, 
bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné 
kroky s cieľom dosiahnuť súlad tohto 
výrobku s danými predpismi, alebo ho v 
prípade potreby stiahnuť z trhu alebo 
prevziať späť. Okrem toho v prípade, že 
výrobok predstavuje vážne riziko, 
dovozcovia o tom bezodkladne informujú 
vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých bol výrobok 
sprístupnený na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä dôvody, na 
základe ktorých výrobok nie je v súlade s 
predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.
3. Na žiadosť technickej dokumentácie
distribútorovi, prijme opatrenia, aby buď
získal dokumentáciu sám a odovzdal ju
orgánu, alebo zariadi, že dokumentácia je
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zaslaná priamo výrobcom orgánu. V 
takom prípade zostáva distribútor 
zodpovedný a môžu mu biť udelené 
sankcie v prípade, že dokumentácia
nedosiahne orgán. Distribútor má
možnosť po získaní odôvodnenej žiadosti
kontaktovať dovozcu, výrobcu alebo
splnomocneného zástupcu, aby bolo 
možné získať dokumentáciu alebo
zariadiť, že bude zaslaný priamo orgánu.
Povinnosť pre distribútorov poskytovať
technickú dokumentáciu orgánu na
základe odôvodnenej žiadosti nezahŕňa 
povinnosť viesť ju.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie povinností a zodpovedností rôznych hospodárskych subjektov v legislatíve. 
Objasnenie v bode 4 umožňuje výrobcovi, aby dôverné obchodné informácie obsiahnuté v 
technickej dokumentácii neboli systematicky zdieľané s distribútormi, ktorí sú potenciálnymi 
konkurentmi, a zostávajú dôverné.

Pozmeňujúci návrh 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8i
Formálny nesúlad výrobkov

1. Ak orgány dohľadu nad trhom 
identifikujú jeden z nasledujúcich 
prípadov formálneho nesúladu vo vzťahu 
k výrobku podliehajúcemu 
harmonizačným právnym predpisov Únie, 
budú vyžadovať, aby príslušný 
hospodársky subjekt napravili tento 
formálny nesúlad:
(a) na výrobok nebolo umiestnené 
označenie CE alebo iné označenie 
požadované podľa harmonizačných 
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právnych predpisov Únie, alebo bolo toto 
označenie umiestnené nesprávne;
(b) v prípade, že sa požaduje vyhlásenie o 
zhode EÚ, toto vyhlásenie nebolo 
vypracované, alebo bolo vypracované 
nesprávne;
(c) technická dokumentácia je neúplná, 
alebo nie je k dispozícii;
(d) požadované označenie alebo návod na 
použitie sú neúplné alebo chýbajú.
2. Ak hospodársky subjekt nedokáže 
napraviť formálny nesúlad uvedený 
v odseku 1, orgány dohľadu nad trhom 
zabezpečia, že výrobok bude stiahnutý 
alebo spätne prevzatý.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je primerané vytvoriť automatické kauzálne prepojenie medzi formálnym nevyhovovaním 
a existenciou rizika. Navrhuje sa preto riešiť formálne nevyhovovanie osobitne, čo nevylučuje 
vypracovanie posúdenia rizika.

Pozmeňujúci návrh 202
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobky predstavujúce riziko Postupy riešenia výrobkov 
nevyhovujúcich požiadavkám alebo 
výrobkov predstavujúcich riziko

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Ashley Fox



PE516.934v02-00 84/183 AM\1002709SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Výrobky predstavujúce riziko Výrobky nevyhovujúce požiadavkám 
a výrobky predstavujúce riziko

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby nevyhovuje 
požiadavkám alebo môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom, pokiaľ ide 
o požiadavky stanovené v príslušných 
právnych predpisoch Únie a v prípade 
potreby s prihliadnutím na aspekty a 
kritériá stanovené v článku 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak orgány dohľadu nad trhom počas 1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
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vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko alebo nie je inak v súlade 
s uplatniteľnými právnymi predpismi 
Únie, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko a môže byť v nesúlade 
s uplatniteľnými právnymi predpismi 
Únie, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií získajú poznatky o tom, alebo 
majú dostatočný dôvod domnievať sa, že 
výrobok uvedený na trh alebo sprístupnený 
na trhu alebo používaný pri poskytovaní 
služby môže predstavovať riziko, vykonajú 
hodnotenie rizika v súvislosti s daným 
výrobkom s prihliadnutím na aspekty a 
kritériá stanovené v článku 13.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 208
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13 tohto nariadenia
a článku 6 nariadenia o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov.

Or. es

Odôvodnenie

Pre hodnotenie rizika by mali zohľadniť úvahy a kritériá stanovené v článku 13, odsek sa 
nevzťahuje na hodnotenia rizika (posúdenie bezpečnosti)  neharmonizovaných výrobkov, ktoré 
nemajú žiadne pravidlá, takže sa navrhuje s ohľadom na celý článok 6 nariadenia o 
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bezpečnosti spotrebných výrobkov, ktorý sa zaoberá touto situáciou.

Pozmeňujúci návrh 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13 tohto nariadenia
a článku 6 nariadenia o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 210
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok R31 a v
súlade s článkom R34 prílohy I k 
rozhodnutiu č 768/2008/ES, ak členský 
štát zistí jednu z nasledujúcich 
skutočností, požiada príslušný 
hospodársky subjekt, aby daný nesúlad 
odstránil.

(a) označenie zhody bolo umiestnené v 
rozpore s článkom [R11] alebo [R12] 
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rozhodnutia 768/2008/ES;
(b) označenie o zhode nebolo umiestnené;
(c) vyhlásenie ES o zhode nebolo 
vystavené;
(d) vyhlásenie ES o zhode nebolo riadne 
vystavené;
(e) technická dokumentácia buď nie je 
k dispozícii, alebo nie je úplná;
Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, 
dotknutý členský štát prijme všetky 
primerané opatrenia na obmedzenie alebo 
zakázanie sprístupnenia výrobku na trhu, 
alebo zabezpečenie jeho spätného 
prevzatia alebo jeho stiahnutia z trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgány dohľadu nad trhom náležite 
zohľadňujú všetky ľahko dostupné 
výsledky skúšok a hodnotenia rizika, ktoré 
v súvislosti s daným výrobkom už vykonal 
alebo vydal hospodársky subjekt alebo 
akákoľvek iná osoba či orgán vrátane 
orgánov iných členských štátov.

Orgány dohľadu nad trhom zohľadňujú 
všetky ľahko dostupné a zrozumiteľné
výsledky skúšok a hodnotenia rizika, ktoré 
v súvislosti s daným výrobkom už vykonal 
alebo vydal hospodársky subjekt alebo 
akákoľvek iná osoba či orgán vrátane 
orgánov iných členských štátov.

Or. es

Odôvodnenie

Odstrániť „náležite“, pretože sa to môže vysvetľovať rôzne, a na druhej strane zahrnúť 
„zrozumiteľné“ po ľahko dostupné, aby sa mohli zohľadniť výsledky hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci návrh 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgány dohľadu nad trhom náležite 
zohľadňujú všetky ľahko dostupné 
výsledky skúšok a hodnotenia rizika, ktoré 
v súvislosti s daným výrobkom už vykonal 
alebo vydal hospodársky subjekt alebo 
akákoľvek iná osoba či orgán vrátane 
orgánov iných členských štátov.

Orgány dohľadu nad trhom náležite 
zohľadňujú všetky ľahko dostupné 
a zrozumiteľné výsledky skúšok a 
hodnotenia rizika, ktoré v súvislosti s 
daným výrobkom už vykonal alebo vydal 
hospodársky subjekt alebo akákoľvek iná 
osoba či orgán vrátane orgánov iných 
členských štátov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 213
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgány dohľadu nad trhom náležite 
zohľadňujú všetky ľahko dostupné 
výsledky skúšok a hodnotenia rizika, ktoré 
v súvislosti s daným výrobkom už vykonal 
alebo vydal hospodársky subjekt alebo 
akákoľvek iná osoba či orgán vrátane 
orgánov iných členských štátov.

Orgány dohľadu nad trhom náležite 
zohľadňujú všetky ľahko dostupné 
a objektívne výsledky skúšok a hodnotenia 
rizika, ktoré v súvislosti s daným 
výrobkom už vykonal alebo vydal 
hospodársky subjekt alebo akákoľvek iná 
osoba či orgán vrátane orgánov iných 
členských štátov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 214
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o výrobok, na ktorý sa 
vzťahujú harmonizačné právne predpisy 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 
právnymi predpismi je pre orgány 
dohľadu nad trhom dostatočným 
dôvodom domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

vypúšťa sa

(a) na výrobok nebolo umiestnené 
označenie CE alebo iné označenie 
požadované podľa harmonizačných 
právnych predpisov Únie, alebo bolo toto 
označenie umiestnené nesprávne;
(b) v prípade, že sa požaduje vyhlásenie o 
zhode EÚ, toto vyhlásenie nebolo 
vypracované, alebo bolo vypracované 
nesprávne;
(c) technická dokumentácia je neúplná, 
alebo nie je k dispozícii;
(d) požadované označenie alebo návod na 
použitie sú neúplné alebo chýbajú.
Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2



AM\1002709SK.doc 91/183 PE516.934v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o výrobok, na ktorý sa 
vzťahujú harmonizačné právne predpisy 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 
právnymi predpismi je pre orgány 
dohľadu nad trhom dostatočným 
dôvodom domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

vypúšťa sa

(a) na výrobok nebolo umiestnené 
označenie CE alebo iné označenie 
požadované podľa harmonizačných 
právnych predpisov Únie, alebo bolo toto 
označenie umiestnené nesprávne;
(b) v prípade, že sa požaduje vyhlásenie o 
zhode EÚ, toto vyhlásenie nebolo 
vypracované, alebo bolo vypracované 
nesprávne;
(c) technická dokumentácia je neúplná, 
alebo nie je k dispozícii;
(d) požadované označenie alebo návod na 
použitie sú neúplné alebo chýbajú.
Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Nezdá sa vhodné považovať formálny nesúlad za dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok 
môže predstavovať riziko: Navrhuje sa preto, aby sa formálny nesúlad riešil osobitne. Text 
bol upravený a presunutý do nového článku 8a.

Pozmeňujúci návrh 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, 
formálny nesúlad s uvedenými právnymi 
predpismi je pre orgány dohľadu nad trhom 
dostatočným dôvodom domnievať sa, že 
výrobok môže predstavovať riziko v 
ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pokiaľ ide o výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, 
formálny nesúlad s uvedenými právnymi 
predpismi môže byť pre orgány dohľadu 
nad trhom dostatočným dôvodom 
domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

Or. de

Odôvodnenie

Je vecou orgánov dohľadu nad trhom, aby rozhodli o rizikovosti výrobku.

Pozmeňujúci návrh 217
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, 
formálny nesúlad s uvedenými právnymi 
predpismi je pre orgány dohľadu nad trhom 
dostatočným dôvodom domnievať sa, že 
výrobok môže predstavovať riziko v 
ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Pokiaľ ide o výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
právne predpisy Únie, formálny nesúlad s 
uvedenými právnymi predpismi je pre 
orgány dohľadu nad trhom dostatočným 
dôvodom domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné rozšíriť formálne nesúlady na všetky výrobky vrátane neharmonizovaných, 
pretože v RSPC je povinnosť mať technickú dokumentáciu na potvrdenie bezpečného výrobku, 
ktoré majú byť uvedené na trh, identifikovanie hospodárskych subjektov a predloženie 
pokynov a upozornení, ak existujú.
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Pozmeňujúci návrh 218
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) výrobok alebo každá prezentácia 
výrobku nesie bez povolenia ochrannú
známku, ktorá je zhodná alebo podobná 
registrovanej ochrannej známke pre tento 
výrobok, čím nemožno zaručiť jeho 
pravosť ani pôvod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) výrobok alebo každá prezentácia tohto
výrobku je neoprávnene označená 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná 
alebo podobná s registrovanou značkou 
tohto výrobku, nemôže zaistiť jeho
pravosť alebo pôvod.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, hospodársky subjekt odstráni 
formálny nesúlad. Ak hospodársky subjekt 
nesúlad neodstráni, orgány dohľadu nad 
trhom môžu zabezpečiť stiahnutie výrobku 
z trhu alebo jeho stiahnutie od používateľa. 
V prípade menších porušení sa môže 
vysloviť upomienka alebo udeliť pokuta.

Or. de

Odôvodnenie

Orgány dohľadu nad trhom by mali môcť trestať menšie porušenia.

Pozmeňujúci návrh 221
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom môžu v prípade 
potreby stiahnuť alebo prevziať späť 
dotknutý výrobok až do nápravy nesúladu.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobky, ktoré sa dopustili len málo významného porušenia, by sa nemali riešiť rovnako ako 
výrobky, ktoré predstavujú všeobecné riziko.
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Pozmeňujúci návrh 222
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa. V prípade 
porušení sa môžu uplatňovať varovania 
a sankcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
zodpovedný za uvedenie výrobku na trh
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 224
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Bez ohľadu na to, či hodnotenie rizika 
preukáže, že výrobok naozaj predstavuje 
riziko, orgány dohľadu nad trhom 
požadujú, aby hospodársky subjekt 
zodpovedný za uvedenie výrobku na trh 
odstránil formálny nesúlad. Ak 
hospodársky subjekt nesúlad neodstráni, 
orgány dohľadu nad trhom zabezpečia 
stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho 
stiahnutie od používateľa.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 225
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 
4, ak orgány dohľadu nad trhom zistia, že 
výrobok nepredstavuje riziko, bezodkladne 
určia potrebné nápravné opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný hospodársky subjekt na 
odstránenie rizika v stanovenej lehote. 
Orgány dohľadu nad trhom môžu 
príslušnému hospodárskemu subjektu 
odporučiť nápravné opatrenia, ktoré má 
prijať, alebo sa s ním na takýchto 
opatreniach môžu dohodnúť.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 
4, ak orgány dohľadu nad trhom zistia, že 
výrobok nepredstavuje riziko, bezodkladne 
určia potrebné nápravné opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný subjekt zodpovedný za 
uvedenie výrobku na trh na odstránenie 
rizika v stanovenej lehote. Orgány dohľadu 
nad trhom môžu príslušnému subjektu 
zodpovednému za uvedenie výrobku na 
trh odporučiť nápravné opatrenia, ktoré má 
prijať, alebo sa s ním na takýchto 
opatreniach môžu dohodnúť.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 226
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 
4, ak orgány dohľadu nad trhom zistia, že 
výrobok nepredstavuje riziko, bezodkladne 
určia potrebné nápravné opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný hospodársky subjekt na 
odstránenie rizika v stanovenej lehote. 
Orgány dohľadu nad trhom môžu 
príslušnému hospodárskemu subjektu 
odporučiť nápravné opatrenia, ktoré má 
prijať, alebo sa s ním na takýchto 
opatreniach môžu dohodnúť.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 
4, ak orgány dohľadu nad trhom zistia, že 
výrobok nepredstavuje riziko, bezodkladne 
určia potrebné nápravné opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný subjekt zodpovedný za 
uvedenie výrobku na trh na odstránenie 
rizika v stanovenej lehote. Orgány dohľadu 
nad trhom môžu príslušnému subjektu 
zodpovednému za uvedenie výrobku na 
trh odporučiť nápravné opatrenia, ktoré má 
prijať, alebo sa s ním na takýchto 
opatreniach môžu dohodnúť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 227
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 
4, ak orgány dohľadu nad trhom zistia, že 
výrobok nepredstavuje riziko, bezodkladne 
určia potrebné nápravné opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný hospodársky subjekt na 
odstránenie rizika v stanovenej lehote.
Orgány dohľadu nad trhom môžu 
príslušnému hospodárskemu subjektu 
odporučiť nápravné opatrenia, ktoré má 
prijať, alebo sa s ním na takýchto 
opatreniach môžu dohodnúť.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 
4, ak orgány dohľadu nad trhom zistia, že 
výrobok nepredstavuje riziko, bezodkladne 
určia potrebné nápravné opatrenia, ktoré 
má prijať príslušný hospodársky subjekt na 
odstránenie rizika v stanovenej lehote, na 
vykonanie nápravných opatrení 
a vypočutie obvinení v jeho prípade.

Or. es
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Odôvodnenie

V tomto odseku sú tri pojmy s veľmi odlišným významom pre to, aby orgány dohľadu stanovili 
nápravné opatrenia: „určia“ bezodkladne, „odporučia“ HS a „dohodnúť“. To vedie k veľmi
rozličným interpretáciám, základnou otázkou je prijatie opatrení pre rizikové výrobky.  
Navrhuje sa odstránenie posledného bodu. Orgán dohľadu prijíma opatrenia na obmedzenie
ich uvádzania na trh a hospodársky subjekt bude súm  rozhodovať o tom, aké kroky
podniknúť, aby sa zabránilo, že jeho výrobok bude predstavovať riziko, a či sa nemôže
odstrániť alebo zničiť, v závislosti od výrobku a jeho nedostatkov. Na druhej strane táto 
lehota, ktorá je uvedená treba, sa musí  vykladať s ohľadom na túto situáciu a určiť
opatrenia, ktoré sa majú prijať, a ak je to potrebné, byť vypočutý, ak chce dokázať, že jeho  
výrobok je bezpečný, predstavujúc obvinenia a dokumentáciu, ktorú rieši. Nie všetky HS majú 
rovnakú zodpovednosť a distribútor môže ťažko vykonávať hodnotenie rizika.

Pozmeňujúci návrh 228
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hospodársky subjekt zabezpečuje prijatie 
všetkých potrebných nápravných opatrení 
v súvislosti so všetkými dotknutými 
výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej 
Únii.

Subjekt zodpovedný za uvedenie výrobku 
na trh zabezpečuje prijatie všetkých 
potrebných nápravných opatrení 
v súvislosti so všetkými dotknutými 
výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej 
Únii.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 229
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hospodársky subjekt zabezpečuje prijatie 
všetkých potrebných nápravných opatrení 
v súvislosti so všetkými dotknutými 
výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej 
Únii.

Subjekt zodpovedný za uvedenie výrobku 
na trh zabezpečuje prijatie všetkých 
potrebných nápravných opatrení 
v súvislosti so všetkými dotknutými 
výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej 
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Únii.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 230
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hospodársky subjekt poskytuje orgánom 
dohľadu nad trhom všetky potrebné 
informácie podľa článku 8, a to najmä tieto 
informácie:

Subjekt zodpovedný za uvedenie výrobku 
na trh poskytuje orgánom dohľadu nad 
trhom všetky potrebné informácie podľa 
článku 8, a to najmä tieto informácie:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 231
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hospodársky subjekt poskytuje orgánom 
dohľadu nad trhom všetky potrebné 
informácie podľa článku 8, a to najmä tieto 
informácie:

Subjekt zodpovedný za uvedenie výrobku 
na trh poskytuje orgánom dohľadu nad 
trhom všetky potrebné informácie podľa 
článku 8, a to najmä tieto informácie:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 232
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to možné, orgány dohľadu nad 
trhom identifikujú výrobcu alebo dovozcu
výrobku a okrem distribútora prijímajú 
opatrenia aj v súvislosti s uvedeným 
hospodárskym subjektom.

Ak nie je možné určiť subjekt zodpovedný 
za uvedenie výrobku na trh, orgány 
dohľadu prijmú opatrenia v súvislosti s 
distribútorom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 233
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to možné, orgány dohľadu nad 
trhom identifikujú výrobcu alebo dovozcu
výrobku a okrem distribútora prijímajú 
opatrenia aj v súvislosti s uvedeným 
hospodárskym subjektom.

Ak nie je možné určiť subjekt zodpovedný 
za uvedenie výrobku na trh, orgány 
dohľadu prijmú opatrenia v súvislosti s 
distribútorom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 234
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Nápravné opatrenia, ktoré majú prijímať 
hospodárske subjekty v súvislosti s 
výrobkom predstavujúcim riziko, môžu 
zahŕňať:

4. Nápravné opatrenia, ktoré majú prijímať 
subjekty zodpovedné za uvedenie výrobku 
na trh v súvislosti s výrobkom 
predstavujúcim riziko, môžu zahŕňať:

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 235
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Nápravné opatrenia, ktoré majú prijímať 
hospodárske subjekty v súvislosti s 
výrobkom predstavujúcim riziko, môžu 
zahŕňať:

4. Nápravné opatrenia, ktoré majú prijímať 
subjekty zodpovedné za uvedenie výrobku 
na trh v súvislosti s výrobkom 
predstavujúcim riziko, môžu zahŕňať:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 236
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Nápravné opatrenia, ktoré majú 
prijímať hospodárske subjekty v súvislosti 
s výrobkom predstavujúcim riziko, môžu 
zahŕňať:

4. Nápravné opatrenia v súvislosti s 
výrobkom predstavujúcim riziko, môžu 
zahŕňať:

Or. es

Odôvodnenie

Toto sa javí ako dobrovoľné nápravné opatrenia pre výrobky, ktoré predstavujú riziko, ktoré 
môžu hospodárske subjekty prijať dobrovoľne alebo môžu byť uložené orgánmi dohľadu nad 
trhom, čo pochádza z článku 8.1 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Preto je „ktoré majú 
prijať hospodárske subjekty“ na začiatku odseku mätúce a navrhuje sa vypustenie.

Pozmeňujúci návrh 237
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade výrobku, ktorý môže
predstavovať riziko len za určitých 
podmienok alebo len pre určité osoby, a v 
prípade, že sa na takéto riziko nevzťahujú 
požiadavky harmonizačných právnych 
predpisov Únie:

b) v prípade výrobku, ktorý môže 
predstavovať riziko len za určitých 
podmienok alebo len pre určité osoby, a v 
prípade, že sa na takéto riziko nevzťahujú 
požiadavky právnych predpisov Únie:

Or. es

Odôvodnenie

Nie je jasné, či sa uplatňuje na všetky výrobky, preto sa navrhuje vypustiť slovo
„harmonizačných“.

Pozmeňujúci návrh 238
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) včasné upozornenie ohrozených osôb 
na dané riziko, v primeranej forme vrátane 
uverejnenia osobitného varovania;

(iii) včasné upozornenie ohrozených osôb 
na dané riziko vrátane uverejnenia 
osobitného varovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) včasné upozornenie ohrozených osôb 
na dané riziko, v primeranej forme vrátane 
uverejnenia osobitného varovania;

iii) okamžité upozornenie ohrozených osôb 
na dané riziko, v primeranej forme vrátane 
uverejnenia osobitného varovania;

Or. es
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Odôvodnenie

Navrhuje sa nahradiť včasné za okamžité, ako je tomu v smernici o všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) včasné upozornenie ohrozených osôb 
na dané riziko, v primeranej forme vrátane 
uverejnenia osobitného varovania;

iii) okamžité upozornenie ohrozených osôb 
na dané riziko, v primeranej forme vrátane 
uverejnenia osobitného varovania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 241
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zabránenie v uvedení daného výrobku na 
trh alebo v jeho sprístupnení na trhu;

i) okamžité zabránenie v uvedení daného 
výrobku na trh alebo v jeho sprístupnení na 
trhu;

Or. es

Odôvodnenie

Ide o výrobky s vysokým rizikom, preto sa dopĺňa „okamžité“.

Pozmeňujúci návrh 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno d – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zabránenie v uvedení daného výrobku na 
trh alebo v jeho sprístupnení na trhu;

i) okamžité zabránenie v uvedení daného 
výrobku na trh alebo v jeho sprístupnení na 
trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 243
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) stiahnutie daného výrobku z trhu alebo 
jeho stiahnutie od používateľa a
upozornenie verejnosti na riziko, ktoré 
predstavuje;

ii) stiahnutie daného výrobku z trhu alebo 
jeho stiahnutie od používateľa, ako aj 
bezodkladné upozornenie verejnosti 
v primeranej podobe na riziko, ktoré 
predstavuje;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 244
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prijať vykonávacie akty 
na stanovenie podmienok poskytovania 
informácií v súlade s ods. 3 tretím 
pododsekom, pričom zabezpečuje 
účinnosť a riadne fungovanie systému. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 32 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom nie sú 
schopné zistiť totožnosť príslušného 
hospodárskeho subjektu alebo ak 
hospodársky subjekt v stanovenej lehote 
neprijal potrebné nápravné opatrenia podľa 
článku 9 ods. 3, orgány dohľadu nad trhom 
prijmú všetky potrebné opatrenia na 
odstránenie rizika, ktoré predstavuje 
výrobok.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom nie sú 
schopné zistiť totožnosť príslušného 
hospodárskeho subjektu alebo ak 
hospodársky subjekt v stanovenej lehote 
nesplnil svoje povinnosti náležitej 
starostlivosti alebo neprijal potrebné 
nápravné opatrenia podľa článku 9 ods. 3, 
orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky 
potrebné opatrenia na odstránenie rizika, 
ktoré predstavuje výrobok.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 246
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od príslušného 
hospodárskeho subjektu môžu požadovať, 
aby znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Všetky výdavky, 
ktoré vznikli orgánu dohľadu pri 
uplatňovaní tohto ustanovenia (zničenie 
výrobkov, vykonaná práca atď.) ,hradí
prevádzkovateľ, okrem prípadov, ak
kontrolný orgán považuje toto 
rozhodnutie za neprimerané, a v tom
prípade môže rozhodnúť, že náklady 
hradí hospodársky subjekt iba čiastočne.

Or. en
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Odôvodnenie

Ak náklady na skúšky/zničenie najprv hradí ODT, a potom sú preúčotvané nečestným hráčom, 
bude aj naďalej riziko na MSA do zaplatenia hospodárskeho subjektu, riziko zostane ODT až 
do platby hospodárskeho subjektu.  Náklady by mali byť fakturované priamo nečestným
hráčom na trhu zo strany poskytovateľov služieb vykonávajúcich skúšky alebo zničenie, aby
sa zabránilo zmrazujúcim účinkom finančných rizík na ODT. Ešte dôležitejšie je, že to znížiť
neistotu orgánov dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o ich vlastné náklady, čo im umožní prijímať 
správne opatrenia bez toho, aby mali zbytočné obavy o alokácii svojich zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 247
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od príslušného 
hospodárskeho subjektu môžu požadovať, 
aby znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Náklady opatrení 
prijatých orgánmi dohľadu nad trhom 
znáša dotknutý hospodársky subjekt, 
okrem prípadov, ak to orgán dohľadu nad 
trhom považuje za neprimerané.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 248
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od príslušného 
hospodárskeho subjektu môžu požadovať, 
aby znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Ak bol 
identifikovaný príslušný hospodársky 
subjekt, znáša všetky náklady na 
vykonanie takéhoto opatrenia
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Or. en

Odôvodnenie

V prípade, že je potrebné zničenie výrobku alebo iné opatrenia, ktoré ho znefunkčnia, na
odstránenie rizika, mal by hospodársky subjekt zodpovedný za uvedenie výrobku na trh EÚ 
znášať všetky náklady na operáciu. Toto by malo odradzujúci účinok na hospodárske subjekty 
a znížilo by to aj finančné zaťaženie orgánov dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 249
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od príslušného 
hospodárskeho subjektu môžu požadovať, 
aby znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Príslušný 
hospodársky subjekt znáša náklady na 
vykonanie takéhoto opatrenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od príslušného
hospodárskeho subjektu môžu požadovať, 
aby znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od hospodárskeho 
subjektu zodpovedného za uvedenie 
výrobku na trh môžu požadovať, aby 
znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 251
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pred tým, než orgány dohľadu nad 
trhom prijmú akékoľvek opatrenie podľa 
odseku 1 v súvislosti s hospodárskym 
subjektom, ktorý neprijal potrebné 
nápravné opatrenia, má tento 
hospodársky subjekt aspoň desať dní na 
to, aby ho vypočuli.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Bežnou praxou je, že pred umiestnením výrobku, ktorý môže spôsobiť riziko, informuje sa 
hospodársky subjekt a je mu poskytnutá lehota vyjadriť sa, kedy môže upravovať alebo
doplniť, ako je uvedené v článku 21 nariadenia 765/2008/ES. Tento termín a je uvedený v
článku 9.3, pretože  nie je prijateľný nový termín, ak prvý subjekt neprijme potrebné 
nápravné opatrenia, ktoré mu upresnil kontrolný orgán.

Pozmeňujúci návrh 252
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pred tým, než orgány dohľadu nad 
trhom prijmú akékoľvek opatrenie podľa 
odseku 1 v súvislosti s hospodárskym 
subjektom, ktorý neprijal potrebné 
nápravné opatrenia, má tento hospodársky 
subjekt aspoň desať dní na to, aby ho 
vypočuli.

3. Pred tým, než orgány dohľadu nad 
trhom prijmú akékoľvek opatrenie podľa 
odseku 1 v súvislosti s hospodárskym 
subjektom, ktorý nesplnil svoje povinnosti 
náležitej starostlivosti alebo neprijal 
potrebné nápravné opatrenia, má tento 
hospodársky subjekt aspoň desať dní na to, 
aby ho vypočuli.
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Pozmeňujúci návrh 253
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa orgány dohľadu nad trhom 
domnievajú, že výrobok predstavuje 
závažné riziko, prijmú všetky potrebné 
opatrenia, pričom nemusia najprv 
požadovať, aby hospodársky subjekt prijal 
nápravné opatrenia podľa článku 9 ods. 3, 
a nemusia mu poskytnúť príležitosť na 
predchádzajúce vypočutie. V takýchto 
prípadoch sa vypočutie hospodárskeho 
subjektu uskutoční hneď, ako to bude 
možné.

4. Ak sa orgány dohľadu nad trhom 
domnievajú, že výrobok predstavuje 
závažné riziko a hospodársky subjekt nie 
je identifikovateľný alebo odmieta prijať 
potrebné opatrenia, prijmú všetky 
potrebné opatrenia, pričom nemusia najprv 
požadovať, aby hospodársky subjekt prijal 
nápravné opatrenia podľa článku 9 ods. 3, 
a nemusia mu poskytnúť príležitosť na 
predchádzajúce vypočutie. V takýchto 
prípadoch sa vypočutie hospodárskeho 
subjektu uskutoční hneď, ako to bude 
možné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa bezodkladne oznamuje 
hospodárskemu subjektu spolu s 
informáciami o opravných prostriedkoch 
dostupných podľa práva dotknutého 
členského štátu;

a) sa bezodkladne oznamuje 
hospodárskemu subjektu;

Or. es



PE516.934v02-00 110/183 AM\1002709SK.doc

SK

Odôvodnenie

Domnievame sa, že nie je potrebné zaviazať orgánu dohľad informovať subjektu o opravných
prostriedkoch na nápravu. Orgán dohľadu informuje porušení, ktorá predstavuje výrobok s
príslušnými právnymi predpismi. Hospodársky subjekt rozhoduje o podobe nápravy. Túto 
časť sa navrhuje odstrániť.

Pozmeňujúci návrh 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na 
osobitnej webovej lokalite informácie o 
identifikácii výrobkov, povahe rizika a 
opatreniach prijatých na predchádzanie
danému riziku, na jeho zníženie alebo 
odstránenie. Tieto informácie sa 
nezverejňujú, ak je to nevyhnutné z 
dôvodu zachovania dôvernosti informácií 
v záujme ochrany obchodného tajomstva, 
zachovania osobných údajov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
právnych predpisov Únie alebo 
predchádzania narušeniu monitorovacích 
a vyšetrovacích činností.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Už existuje Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS). Ďalšie 
činnosti dohľadu pre členské štáty by kvôli časovej náročnosti znížili kvalitu dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 256
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na osobitnej 
webovej lokalite informácie o identifikácii 
výrobkov, povahe rizika a opatreniach 
prijatých na predchádzanie danému riziku, 
na jeho zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií v záujme ochrany 
obchodného tajomstva, zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú 
bezodkladne v čo najväčšom potrebnom 
rozsahu na osobitnej webovej lokalite 
informácie o identifikácii výrobkov, 
povahe rizika a opatreniach prijatých na 
predchádzanie danému riziku, na jeho 
zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií, zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na osobitnej 
webovej lokalite informácie o identifikácii 
výrobkov, povahe rizika a opatreniach 
prijatých na predchádzanie danému riziku, 
na jeho zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií v záujme ochrany 
obchodného tajomstva, zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú 
bezodkladne v čo najväčšom potrebnom 
rozsahu na osobitnej webovej lokalite 
informácie o identifikácii výrobkov, 
povahe rizika a opatreniach prijatých na 
predchádzanie danému riziku, na jeho 
zníženie alebo odstránenie v zmysle 
článku 6 ods. 6
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Pozmeňujúci návrh 258
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na osobitnej 
webovej lokalite informácie o identifikácii 
výrobkov, povahe rizika a opatreniach 
prijatých na predchádzanie danému riziku, 
na jeho zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií v záujme ochrany 
obchodného tajomstva, zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na osobitnej 
webovej lokalite informácie o identifikácii 
výrobkov, povahe rizika a opatreniach 
prijatých na predchádzanie danému riziku, 
na jeho zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií v záujme zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 259
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na osobitnej 
webovej lokalite informácie o identifikácii 
výrobkov, povahe rizika a opatreniach 
prijatých na predchádzanie danému riziku, 

6. Pokiaľ ide o výrobky, pri ktorých sa 
zistilo, že predstavujú riziko, v záujme 
ochrany záujmov používateľov výrobkov v 
Únii orgány dohľadu nad trhom zverejňujú 
v čo najväčšom potrebnom rozsahu na 
osobitnej webovej lokalite informácie o 
identifikácii výrobkov, povahe rizika a 
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na jeho zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií v záujme ochrany 
obchodného tajomstva, zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

opatreniach prijatých na predchádzanie 
danému riziku, na jeho zníženie alebo 
odstránenie. Tieto informácie sa 
nezverejňujú, ak je to nevyhnutné z dôvodu 
zachovania dôvernosti informácií v záujme 
ochrany obchodného tajomstva, 
zachovania osobných údajov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
právnych predpisov Únie alebo 
predchádzania narušeniu monitorovacích a 
vyšetrovacích činností.

Or. es

Odôvodnenie

JE nutné upresniť, že informácie, ktoré sa uverejnia na webe, sa týkajú rizikových výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V záujme ochrany záujmov 
používateľov výrobkov v Únii orgány 
dohľadu nad trhom zverejňujú v čo 
najväčšom potrebnom rozsahu na osobitnej 
webovej lokalite informácie o identifikácii 
výrobkov, povahe rizika a opatreniach 
prijatých na predchádzanie danému riziku, 
na jeho zníženie alebo odstránenie. Tieto 
informácie sa nezverejňujú, ak je to 
nevyhnutné z dôvodu zachovania 
dôvernosti informácií v záujme ochrany 
obchodného tajomstva, zachovania 
osobných údajov podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie alebo predchádzania narušeniu 
monitorovacích a vyšetrovacích činností.

6. Pokiaľ ide o výrobky, pri ktorých sa 
zistilo, že predstavujú riziko, v záujme 
ochrany záujmov používateľov výrobkov v 
Únii orgány dohľadu nad trhom zverejňujú 
v čo najväčšom potrebnom rozsahu na 
osobitnej webovej lokalite informácie o 
identifikácii výrobkov, povahe rizika a 
opatreniach prijatých na predchádzanie 
danému riziku, na jeho zníženie alebo 
odstránenie. Tieto informácie sa 
nezverejňujú, ak je to nevyhnutné z dôvodu 
zachovania dôvernosti informácií v záujme 
ochrany obchodného tajomstva, 
zachovania osobných údajov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
právnych predpisov Únie alebo 
predchádzania narušeniu monitorovacích a 
vyšetrovacích činností.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 261
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
hospodárskym subjektom účtovať 
poplatky, ktoré úplne alebo čiastočne 
pokrývajú náklady na ich činnosti vrátane 
skúšania vykonaného na účely hodnotenia 
rizika, keď prijímajú opatrenia v súlade s 
odsekmi 1 alebo 4.

8. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
hospodárskym subjektom, ktoré sú 
prichytené pri uvádzaní na trh alebo 
sprístupňovaní nevyhovujúcich výrobkov
a výrobkov predstavujúcich riziko na trh 
Únie, účtovať poplatky.  Tieto poplatky by 
mali úplne alebo čiastočne pokrývajú 
náklady na ich činnosti vrátane skúšania 
vykonaného na účely hodnotenia rizika, 
keď prijímajú opatrenia v súlade s 
odsekom 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
hospodárskym subjektom účtovať 
poplatky, ktoré úplne alebo čiastočne 
pokrývajú náklady na ich činnosti vrátane 
skúšania vykonaného na účely hodnotenia 
rizika, keď prijímajú opatrenia v súlade s 
odsekmi 1 alebo 4.

8. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
hospodárskym subjektom zodpovedným za 
uvedenie výrobku na trh účtovať poplatky, 
ktoré čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekmi 1 alebo 4. 
Poplatky sa vypočítavajú na základe 
reálnych nákladov na každú činnosť 
dohľadu nad trhom a účtujú sa 
hospodárskym subjektom zodpovedným za 
uvedenie výrobku na trh, v prípade 
ktorých sa tieto činnosti dohľadu nad 
trhom vykonávajú v súvislosti s úlohou, 
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ktorú zohrávajú v dodávateľskom reťazci, 
a to s ohľadom na veľkosť podniku, 
najmä na situáciu MSP, ako aj na 
činnosti, ktoré hospodársky subjekt 
vykonáva v rámci výrobného procesu, a 
na jeho schopnosť ovplyvniť bezpečnosť 
výrobku.
Tieto príspevky nemôžu byť vyššie ako 
reálne náklady na vykonávanú činnosť 
dohľadu nad trhom a môže sa do nich 
čiastočne alebo úplne premietnuť čas, 
ktorý personál orgánov dohľadu nad 
trhom strávil vykonávaním kontrol 
v rámci dohľadu nad trhom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 263
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a. Ak bol výrobok posúdený ako 
nevyhovujúci, pri ktorom výrobca poveril
tretiu stranu vykonaním časti postupu
posudzovania zhody, mal by orgán 
dohľadu nad trhom priať potrebné
opatrenia na overenie, prípadne 
obmedzenie alebo odňatie akreditácie, 
certifikácie alebo určenia takejto tretej 
strany.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 264
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 b. Všetky finančné prostriedky alebo 
príjmy získané z týchto poplatkov vy sa 
mali vyčleniť na financovanie činností 
orgánov dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 60 dní, odkedy Komisia podľa 
článku 20 ods. 4 členským štátom oznámi 
opatrenia, ktoré podľa článku 10 ods. 1 
alebo 4 prijal pôvodný notifikujúci členský 
štát, môže členský štát vzniesť námietku 
voči tým opatreniam, ktoré sa týkajú 
výrobku, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie. 
Členský štát zdôvodní svoju námietku, 
uvedie akékoľvek rozdiely vo svojom 
hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

1. Do 15 dní, odkedy Komisia podľa 
článku 20 ods. 4 členským štátom oznámi 
opatrenia, ktoré podľa článku 10 ods. 1 
alebo 4 prijal pôvodný notifikujúci členský 
štát, môže členský štát vzniesť námietku 
voči tým opatreniam, ktoré sa týkajú 
výrobku, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie. 
Členský štát zdôvodní svoju námietku, 
uvedie akékoľvek rozdiely vo svojom 
hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

Or. es

Odôvodnenie

Lehota 60 dní na podanie námietky proti prijatým opatreniam je príliš dlhá alebo je škodlivá
pre samotné hospodárske subjekty (HS). V tomto období, kedy ho použije Komisia na riešenie,
kontrolné orgány už mohli prijať kroky na obmedzenie uvádzania na trh výrobku ako
preventívne opatrenie alebo zakázať dovoz a vrátiť ho pôvodcovi tovaru. Informácie 
poskytnuté oznamujúcim členským štátom spolu s oznámením (skúšobný protokol, dôvody pre
zásah a posudzovanie rizík), stačí na to, aby sa mohlo určiť v krátkom období, či je opatrenie 
primerané alebo nie.  Netreba čakať 60 dní. Na zabránenie škodám pre HS sa navrhuje určiť 
dve lehoty: kratších 15 dní na predloženie námietok a 60 dní Komisii na riešenie. 
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Pozmeňujúci návrh 266
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak členský štát vznesie námietku podľa 
odseku 1 alebo ak sa Komisia domnieva, 
že vnútroštátne opatrenia môžu byť v 
rozpore s právnymi predpismi Únie, 
Komisia bezodkladne začne konzultácie s 
príslušným hospodárskym subjektom alebo 
subjektmi a zhodnotí vnútroštátne 
opatrenia s prihliadnutím na všetky 
dostupné vedecké alebo technické dôkazy.

3. Ak členský štát vznesie námietku podľa 
odseku 1 alebo ak sa Komisia domnieva, 
že vnútroštátne opatrenia môžu byť v 
rozpore s právnymi predpismi Únie, 
Komisia bezodkladne s oznamujúcim 
členským štátom začne konzultácie s 
príslušným hospodárskym subjektom alebo 
subjektmi a zhodnotí najneskôr do 60 dní
vnútroštátne opatrenia s prihliadnutím na 
všetky dostupné vedecké alebo technické 
dôkazy.

Or. es

Odôvodnenie

Je nevyhnutné konzultovať s oznamujúcim členským štátom, keďže ten má všetky potrebné 
dokumenty o opatrení.

Pozmeňujúci návrh 267
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Keď je námietka vznesená v lehote 15
dní v súlade s odsekom 1 od Komisie
alebo členského štátu, Komisia informuje 
všetky členské štáty prostredníctvom
kontaktných miest RAPEX.

Or. es
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom boli informované o všetkých námietkach voči 
opatreniam prijatým ohľadom výrobkov určených za nebezpečné a oznámené cez RAPEX.

Pozmeňujúci návrh 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 ter. Keď je námietka vznesená v súlade
s odsekom 1 od Komisie alebo členského 
štátu, Komisia informuje všetky členské 
štáty prostredníctvom kontaktných miest
RAPEX.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 269
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia na základe výsledkov 
hodnotenia vykonaného podľa odseku 3 
môže prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, či sú vnútroštátne opatrenia 
oprávnené a či by podobné opatrenia mali 
prijať všetky členské štáty, ak tak ešte 
neurobili. V takomto prípade rozhodnutie 
adresuje dotknutým členským štátom a 
bezodkladne ho oznámi všetkým členským 
štátom a príslušnému hospodárskemu 
subjektu alebo subjektom.

4. Komisia na základe výsledkov 
hodnotenia vykonaného podľa odseku 3 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodne do troch mesiacov, či sú 
vnútroštátne opatrenia oprávnené a či by 
podobné opatrenia mali prijať všetky 
členské štáty, ak tak ešte neurobili. V 
takomto prípade rozhodnutie adresuje 
dotknutým členským štátom a bezodkladne 
ho oznámi všetkým členským štátom a 
príslušnému hospodárskemu subjektu alebo 
subjektom

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 270
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia na základe výsledkov 
hodnotenia vykonaného podľa odseku 3 
môže prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, či sú vnútroštátne opatrenia 
oprávnené a či by podobné opatrenia mali 
prijať všetky členské štáty, ak tak ešte 
neurobili. V takomto prípade rozhodnutie 
adresuje dotknutým členským štátom a 
bezodkladne ho oznámi všetkým členským 
štátom a príslušnému hospodárskemu 
subjektu alebo subjektom.

4. Komisia na základe výsledkov 
hodnotenia vykonaného podľa odseku 3 
rozhodne bezodkladne prostredníctvom 
vykonávacích aktov , či sú vnútroštátne 
opatrenia oprávnené a či by podobné 
opatrenia mali prijať všetky členské štáty, 
ak tak ešte neurobili. V takomto prípade 
rozhodnutie adresuje dotknutým členským 
štátom a bezodkladne ho oznámi všetkým 
členským štátom a príslušnému 
hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zabezpečiť právna istota pre hospodárske subjekty. Preto by sa malo vždy včas 
rozhodovať o tom, či sú prijaté opatrenia odôvodnené alebo nie.

Pozmeňujúci návrh 271
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak je zrejmé, že výrobok alebo 
konkrétna kategória alebo skupina 
výrobkov pri použití v súlade so 
zamýšľaným účelom výrobku alebo za 
racionálne predvídateľných podmienok 
predstavujú závažné riziko, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov prijať 
primerané opatrenia podľa závažnosti 
situácie vrátane opatrení na zakázanie, 

1. Ak je zrejmé, že výrobok alebo 
konkrétna kategória alebo skupina 
výrobkov pri použití v súlade so 
zamýšľaným účelom výrobku alebo za 
racionálne predvídateľných podmienok 
predstavujú závažné riziko, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov prijať 
primerané opatrenia podľa závažnosti 
situácie vrátane opatrení na zakázanie, 
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pozastavenie alebo obmedzenie uvádzania 
takýchto výrobkov na trh alebo ich 
sprístupňovania na trhu alebo na 
stanovenie osobitných podmienok ich 
uvádzania na trh, aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň ochrany verejných záujmov 
za predpokladu, že riziko nemožno 
dostatočne obmedziť prostredníctvom 
opatrení prijatých dotknutým členským 
štátom alebo štátmi alebo akýmkoľvek 
iným postupom podľa právnych predpisov 
Únie. Týmito vykonávacími aktmi môže 
Komisia stanoviť primerané kontrolné 
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty, 
aby zabezpečili ich účinné vykonávanie.

pozastavenie alebo obmedzenie uvádzania 
takýchto výrobkov na trh alebo ich 
sprístupňovania na trhu alebo na 
stanovenie osobitných podmienok ich 
uvádzania na trh. Okrem opatrení osobitne 
ustanovených v tomto nariadení môže 
Komisia prijať akékoľvek vhodné
naliehavé opatrenia, aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň ochrany verejných záujmov 
za predpokladu, že riziko nemožno 
dostatočne obmedziť prostredníctvom 
opatrení prijatých dotknutým členským 
štátom alebo štátmi alebo akýmkoľvek 
iným postupom podľa právnych predpisov 
Únie
Týmito vykonávacími aktmi môže Komisia 
stanoviť primerané kontrolné a preventívne
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty, 
aby zabezpečili ich účinné vykonávanie. 
Orgány dohľadu nad trhom identifikujú 
riziká vyplývajúce v súvislosti s
výrobkami, na ktoré sa vzťahuje toto
nariadenie, a charakteristiky týchto rizík
zo strany dodržaním prípadných označení 
a pokynov, ktoré môžu byť poskytnuté 
Komisiou, pokiaľ ide o konkrétne metódy, 
tabuľky a kritériá, ktoré sa použijú pri 
hodnotení rizika.
Orgány dohľadu nad trhom tieto 
informácie  zaznamenávajú v 
informačnom a komunikačnom systéme 
pre dohľad nad trhom uvedenom v článku 
21.
V prípade potreby tieto vykonávacie akty 
zahŕňajú vymedzenie modelov výrobkov, 
na ktorých sa majú vykonať skúšky, bez
ohľadu na tie, ktoré stanovil hospodársky
subjekt, ako aj kritériá hodnotenia rizika.

Vykonávacie akty uvedené v prvom 
pododseku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 32 ods. 
2.

Or. en
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Odôvodnenie

Pre účinnejší dohľad nad trhovým dohľadom naliehavých rozhodnutí Komisie a na zdieľanie
osvedčených postupov v najnebezpečnejších kategóriách nepotravinových výrobkov (článok 
12 navrhovaného nariadenia o dohľade nad trhom, sa navrhuje, aby Európska komisia mala 
právo využívať existujúce nástroje potravinového právneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 272
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie akty uvedené v prvom 
pododseku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 32 ods. 2.

Vykonávacie akty uvedené v prvom 
pododseku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 32 ods. 2 
v súlade s odporúčaniami výboru 
uvedeného v článku 19. ods.1 prvý 
pododsek nariadenia (EÚ) č. [.../... 
Európskeho parlamentu a Rady z ... 
o bezpečnosti spotrebných výrobkov]*. 
__________________
*Ú. v. EÚ: Vložte prosím číslo, dátum a
odkaz na nariadenie o bezpečnosti
spotrebiteľských výrobkov (COD 
2013/0049).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 273
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z riadne odôvodnených závažných a 
naliehavých dôvodov týkajúcich sa 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochrany spotrebiteľa, životného 

Z riadne odôvodnených závažných a 
naliehavých dôvodov Komisia prijme 
ihneď uplatniteľné vykonávacie akty v 
súlade s postupom uvedeným v článku 32 
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prostredia, verejnej bezpečnosti a iných 
verejných záujmov Komisia prijme ihneď 
uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s 
postupom uvedeným v článku 32 ods. 3.

ods. 3

Or. es

Pozmeňujúci návrh 274
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre všetky spotrebné výrobky 
predstavujúce riziko pre zdravie 
a bezpečnosť prostriedky prijaté 
v predchádzajúcich odsekoch sa 
vykonávajú v súlade s článkom XXX 
NBSV. 

Or. es

Odôvodnenie

Prostriedky Únie proti rizikovým výrobkom sa musia ustanoviť v NBSV. Vzhľadom na jeho 
obmedzenú pôsobnosť sa ale navrhuje, aby boli obmedzené na spotrebné výrobky 
predstavujúce zdravotné a bezpečnostné riziko.

Pozmeňujúci návrh 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade výrobkov a rizík, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (ES) č. 1907/2006, je 
platnosť rozhodnutia prijatého Komisiou
podľa odseku 1 tohto článku až dva roky a 
možno ju predĺžiť o ďalšie obdobia až 
dvoch rokov. Takýmto rozhodnutím nie sú 

2. V prípade výrobkov , na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (ES) č. 1907/2006, 
môže Komisia prijať rozhodnutie podľa 
prvého odseku tohto článku len vtedy, ak 
má oprávnený dôvod domnievať sa, že je 
potrebné okamžite konať na ochranu 
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dotknuté postupy stanovené v uvedenom 
nariadení.

ľudského zdravia alebo životného 
prostredia. Rozhodnutie prijaté  Komisiou
podľa odseku 1 tohto článku platí až dva 
roky a možno ho predĺžiť o ďalšie obdobia 
až dvoch rokov. Takýmto rozhodnutím nie 
sú dotknuté postupy stanovené v uvedenom 
nariadení. Komisia bezodkladne informuje 
členské štáty a Európsku agentúru pre
chemikálie a uvedie dôvody svojho
rozhodnutia a predloží vedecké alebo
technické informácie, na ktorých sa 
dočasné opatrenie zakladá. Ak sa dočasné 
opatrenie prijaté Komisiou týka
obmedzenia uvádzania na trh alebo 
používania látky, Komisia začne postup
obmedzenia na úrovni Spoločenstva tým, 
že predloží Európskej chemickej agentúre
dokumentáciu podľa prílohy XV
nariadenia (ES) č 1907 / 2006, do troch
mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia
Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

Zosúladenie s obmedzovacím postupom podľa článku 129 nariadenia REACH, aby sa 
zabránilo dvojitej regulácii. Ak ide v rozhodnutí Komisie o obmedzenie uvádzania alebo 
používania látky, malo by toto rozhodnutie viesť k spoločnému obmedzovaciemu postupu..

Pozmeňujúci návrh 276
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 13 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie rizika Hodnotenie bezpečnosti

Or. es

Pozmeňujúci návrh 277
Norica Nicolai
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoví všeobecnú 
metodiku hodnotenia rizika 
a vo vhodných prípadoch aj usmernenia 
k uplatňovaniu tejto metodiky na 
konkrétne kategórie výrobkov. Takéto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 32 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by existovať spoločný prístup k hodnoteniu rizika, ako je uvedené vo viacročnom akčnom
pláne Komisie pre dohľad nad výrobkami v EÚ.  Pomôže to vyhnúť sa situáciám, keď orgány
dohľadu nad trhom v jednotlivých členských štátoch dosiahnu rôzne závery na základe 
posúdenia rizík toho istého výrobku. Tento PN nadväzuje na PN 43 spravodajcu a možnosť 
prijať vykonávacie akty Komisie mení na povinnosť.

Pozmeňujúci návrh 278
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov.

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov a vykonáva sa v súlade so 
všeobecnou metodikou na odhad rizika 
vypracovanú Komisiou v súlade s
predchádzajúcim odsekom, a ak je to
vhodné, v súlade s usmerneniami na
uplatňovanie tohto nariadenia na určité 
kategórie výrobkov.

Or. en
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Odôvodnenie

Mal by existovať spoločný prístup k hodnoteniu rizika, ako je uvedený v oznámení Komisie o 
viacročnom akčnom pláne. Základ pre to už existuje a aktualizácia by sa mala uskutočniť čo
najskôr tak, aby sa hodnotenie rizika podľa tohto nariadenia vykonávalo na základe spoločnej 
metodiky. Pomôže to vyhnúť sa situáciám, keď orgány dohľadu nad trhom v jednotlivých 
členských štátoch dosiahnu rôzne závery na základe posúdenia rizík toho istého výrobku.

Pozmeňujúci návrh 279
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov.

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov. Hodnotenie rizika sa vykonáva v
súlade s všeobecnou metodikou
hodnotenia rizík zriadenou a používanou
Komisiou, a v prípade potreby v súlade so
žiadosťou Komisie pre určité kategórie
výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Keď Komisia uplatní všeobecnú metodiku na určité kategórie výrobkov, a to najmä tým že 
vopred vyplní informácie v interpretačných usmerneniach, ktoré vypracovala, mali by ju 
kontrolné orgány dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh 280
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov.

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov. Hodnotenie rizika sa vykonáva v
súlade s všeobecnou metodikou
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hodnotenia rizík zriadenou Komisiou, a v
prípade potreby v súlade so žiadosťou
Komisie pre určité kategórie výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné chápanie prístupu k hodnoteniu rizika, o ktorom uvažuje Komisia, by malo platiť
okamžite ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a nemôže byť len jednoducho
uvedené v nezáväznom dokumente ako napr. viacročnom akčnom pláne. Keď Komisia uplatní
všeobecnú metodiku na určité kategórie výrobkov, a to najmä tým že vopred vyplní informácie
v interpretačných usmerneniach, ktoré vypracovala, mali by ju kontrolné orgány dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh 281
Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov.

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov. Hodnotenie rizika sa vykonáva v
súlade s všeobecnou metodikou
hodnotenia rizík zriadenou Komisiou, a v
prípade potreby v súlade so žiadosťou
Komisie pre určité kategórie výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov.

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov. Hodnotenie rizika sa vykonáva v
súlade s všeobecnou metodikou
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hodnotenia rizík zriadenou Komisiou, a v
prípade potreby v súlade so žiadosťou
Komisie pre určité kategórie výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Spoločné chápanie prístupu k hodnoteniu rizika, o ktorom uvažuje Komisia, by malo platiť
okamžite ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a nemôže byť len jednoducho
uvedené v nezáväznom dokumente ako napr. viacročnom akčnom pláne. Keď Komisia uplatní
všeobecnú metodiku na určité kategórie výrobkov, a to najmä tým že vopred vyplní informácie
v interpretačných usmerneniach, ktoré vypracovala, mali by ju kontrolné orgány dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh 283
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov.

1. Hodnotenie rizika vychádza z 
dostupných vedeckých alebo technických 
dôkazov, ako napríklad usmernení na 
posudzovanie rizika spotrebných výrobkov 
s usmernení RAPEX (rozhodnutie 
Komisie 2010/15/EÚ).

Or. en

(Rozhodnutie Komisie 2010/15/EÚ)

Pozmeňujúci návrh 284
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (ES) č. 1907/2006, sa 
hodnotenie rizika vykonáva 
zodpovedajúcim spôsobom v súlade s 

V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (ES) č. 1907/2006, sa 
hodnotenie rizika vykonáva 
zodpovedajúcim spôsobom v súlade s 
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príslušnými časťami prílohy I k 
uvedenému nariadeniu.

príslušnými časťami článku 57 a prílohy I 
k uvedenému nariadeniu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) akýmikoľvek požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa 
uplatňujú na výrobok a týkajú sa 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody;

(a) akýmikoľvek požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa 
uplatňujú na výrobok a týkajú sa 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody, vrátane posúdení, ktoré boli 
vypracované v súlade s nariadením (ES) č
1907/2006, napríklad pri registrácii, 
povoľovaní, obmedzovaní alebo
ohlasovaní.

Or. de

Odôvodnenie

Zladenie s nariadením REACH, aby sa zabránilo zdvojeniu regulácie. Nariadenie REACH je 
prvotným rámcom posudzovania rizík látky, preto by sa mali zohľadniť takéto hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 286
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) akýmikoľvek požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 

a) akýmikoľvek požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 
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predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa 
uplatňujú na výrobok a týkajú sa 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody;

predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa 
uplatňujú na výrobok a týkajú sa 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa zohľadňujú protokoly o skúškach alebo 
osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ktoré 
vydal orgán posudzovania zhody;

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypustiť „v plnej miere“, aby sa predišlo nedorozumeniam. Protokoly a 
osvedčenia sa aj tak zohľadňujú celé, nielen ich časti.

Pozmeňujúci návrh 287
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a V neprítomnosti požiadaviek 
stanovených v odsekoch a), b) a c) sa 
musia zohľadniť ustanovenia článku 6 
nariadenia o bezpečnosti spotrebných 
výrobkov.

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa úprava názvu na zladenie terminológie s NBSV, a znenie sa netýka posudzovania 
rizík. Neharmonizované výrobky neupravené žiadnymi normami sú vylúčené a preto sa 
vyžaduje odkaz na CPSR a najmä na jeho článok 6.

Pozmeňujúci návrh 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje veľkosť
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky
subjekt už predtým dopustil podobného 
porušenia, a môžu zahŕňať trestnoprávne 
sankcie za závažné porušenia.

Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje závažnosť 
porušenia, veľkosť podniku a najmä 
situácia MSP, ako aj úloha, ktorú 
zohrávajú v dodávateľskom reťazci, a to 
najmä s ohľadom na činnosti, ktoré 
vykonáva hospodársky subjekt v rámci 
výrobného procesu, a na jeho schopnosť 
ovplyvniť bezpečnosť výrobku. Sankcie 
možno zvýšiť, ak sa hospodársky subjekt 
zodpovedný za uvedenie výrobku na trh už 
predtým dopustil podobného porušenia, a 
môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

Or. en

Odôvodnenie

Písmená a, b a c v tomto odseku sú okolnosti, kedy sa podľa úniovej legislatívy dá 
predpokladať absencia rizika. Nie je vhodné, aby správny organ napádal význam právneho 
predpisu ako otázka právnej istoty pre hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 289
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 291
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
s kritériami uvedenými v písmenách b) 
a c) ods. 2 predstavuje vážne riziko. 
V tomto prípade orgány dohľadu nad 
trhom preukážu, že výrobok predstavuje 
vážne riziko a oznámia svoje rozhodnutie 
podľa článku 19.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 292
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

3. Splnenie ktoréhokoľvek z kritérií 
uvedených v ods. 2 písm. a), b) a c) vedie k 
predpokladu, že výrobok zabezpečuje 
náležitú ochranu verejných záujmov, 
ktorých sa tieto kritériá týkajú. To však 
nebráni orgánom dohľadu nad trhom prijať 
opatrenia podľa tohto nariadenia, ak 
existujú nové dôkazy o tom, že výrobok 
napriek takejto zhode či súladu predstavuje 
riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne 
ochrany príslušného verejného záujmu a 
dostupnosť iných výrobkov 
predstavujúcich nižšie riziko nie je 
dôvodom na to, aby sa výrobok považoval 
za výrobok predstavujúci riziko.

4. Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne 
ochrany príslušného verejného záujmu a 
dostupnosť iných výrobkov 
predstavujúcich nižšie riziko nie je 
dostatočným dôvodom na to, aby sa 
výrobok považoval za výrobok 
predstavujúci riziko.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 294
Preslav Borissov
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia môže z vlastného podnetu
alebo na žiadosť orgánu dohľadu nad
trhom poveriť vypracovaním posúdenia 
rizika referenčné laboratórium Európskej 
únie v súlade s článkom 28. Toto 
posúdenie je záväzné pre všetky 
zúčastnené strany.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na využitie  referenčných laboratórií Európskej únie na riešenie rozdielov v hodnotení
rizík zo strany členských štátov kompenzuje absenciu nezávislého orgánu v oblasti
nepotravinárskych výrobkov, pričom umožňuje jednotné posúdenie rizika v rámci celej
Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 295
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Komisia môže z vlastného podnetu
alebo na žiadosť orgánu dohľadu poveriť 
vypracovaním posúdenia rizika 
referenčné laboratórium Európskej únie 
v súlade s článkom 28. Toto posúdenie je 
záväzné pre všetky zúčastnené strany.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na využitie referenčných laboratórií Európskej únie na riešenie rozdielov v hodnotení
rizík zo strany členských štátov kompenzuje absenciu nezávislého orgánu v oblasti
nepotravinárskych výrobkov, pričom umožňuje jednotné posúdenie rizika na území Európskej
únie.
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Pozmeňujúci návrh 296
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c. Komisia môže z vlastného podnetu
alebo na žiadosť orgánu dohľadu poveriť 
vypracovaním posúdenia rizika 
referenčné laboratórium Európskej únie 
v súlade s článkom 28. Toto posúdenie je 
záväzné pre všetky zúčastnené strany.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh na využitie  referenčných laboratórií Európskej únie na riešenie rozdielov v hodnotení
rizík zo strany členských štátov kompenzuje absenciu nezávislého orgánu v oblasti
nepotravinárskych výrobkov, pričom umožňuje jednotné posúdenie rizika na území Európskej
únie.

Pozmeňujúci návrh 297
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4d. V prípadoch, keď sa postupy 
posudzovania rizík členských štátov 
odlišujú a vedú k rozdielnym výkladom
nevyhnutnosti opatrení v súvislosti s 
podobnými výrobkami, Komisia poskytuje 
usmernenia týkajúce sa vhodných 
postupov hodnotenia rizík. Komisii 
pomáhajú vedecké výbory zriadené 
rozhodnutím Komisie 2004/210/ES a berú 
do úvahy všetky dostupné vedecké a 
technické dôkazy týkajúce sa rizík.
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Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zriadiť postup pre prípady, ak sa výsledky hodnotení rizika v jednotlivých členských 
štátov odlišujú.

Pozmeňujúci návrh 298
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 e. Komisia môže na žiadosť orgánu pre 
dohľad nad trhom alebo z vlastnej 
iniciatívy nechať vypracovať hodnotenia 
rizika referenčných laboratórií v súlade s 
článkom 28. Hodnotenia rizika sú záväzné 
pre všetky strany.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 299
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výrobok, ktorý pri prepustení 
do voľného obehu musí byť v súlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 
právnymi predpismi je pre orgány 
členských štátov dostatočným dôvodom 
domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

Pokiaľ ide o výrobok, ktorý pri prepustení 
do voľného obehu musí byť v súlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 
právnymi predpismi je pre orgány 
členských štátov dostatočným dôvodom 
pozastaviť uvedenie výrobku v 
ktoromkoľvek z týchto prípadov:
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Or. en

Odôvodnenie

Formálny nesúlad automaticky neznamená, že výrobok je rizikový. Mal by však napriek tomu 
byť dostatočným dôvodom na pozastavenie a hospodársky subjekt by mal byť povinný skončiť 
formálny nesúlad, a potom bude môcť byť výrobok uvedený na trh po rozhodnutí orgánov 
dohľadu nad trhom podľa článku 15.

Pozmeňujúci návrh 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výrobok, ktorý pri prepustení 
do voľného obehu musí byť v súlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 
právnymi predpismi je pre orgány 
členských štátov dostatočným dôvodom 
domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

Pokiaľ ide o výrobok, ktorý pri prepustení 
do voľného obehu môže byť v súlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 
právnymi predpismi je pre orgány 
členských štátov dostatočným dôvodom 
domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

Or. de

Odôvodnenie

Je vecou orgánov dohľadu nad trhom, aby rozhodli o rizikovosti výrobku.

Pozmeňujúci návrh 301
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pokiaľ ide o výrobok, ktorý pri prepustení 
do voľného obehu musí byť v súlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, formálny nesúlad s uvedenými 

Pokiaľ ide o výrobok, ktorý pri prepustení 
do voľného obehu musí byť v súlade s 
právnymi predpismi Únie, formálny 
nesúlad s uvedenými právnymi predpismi 
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právnymi predpismi je pre orgány 
členských štátov dostatočným dôvodom 
domnievať sa, že výrobok môže 
predstavovať riziko v ktoromkoľvek z 
týchto prípadov:

je pre orgány členských štátov 
dostatočným dôvodom domnievať sa, že 
výrobok môže predstavovať riziko v 
ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Or. es

Odôvodnenie

V SBSV sú formálne požiadavky na neharmonizované výrobky podobné ako u
harmonizovaných výrobkov: vyžaduje sa, aby dovozca bol identifikovaný, mal technickú 
dokumentáciu, skontroluje sa identifikácia výrobcu a musí byť sprevádzaný príslušnými
varovaniami a pokynmi. Absencia niektoré z týchto požiadaviek môže byť formálnym
porušením, ktoré sa navrhuje spracovávať rovnako ako pri harmonizovaných výrobkoch.

Pozmeňujúci návrh 302
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) výrobok alebo každá prezentácia tohto
výrobku je neoprávnene označená 
ochrannou známkou, ktorá je zhodná 
alebo podobná s registrovanou značkou 
tohto výrobku, nemôže zaistiť jeho
pravosť alebo pôvod.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 303
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(bb) výrobok alebo každá prezentácia 
výrobku nesie bez povolenia ochrannú 
známku, ktorá je zhodná alebo podobná 
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registrovanej ochrannej známke pre tento 
výrobok, čím nemožno zaručiť jeho 
pravosť ani pôvod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak výrobky nie sú určené na uvedenie
na trh v členskom štáte, v ktorom sú 
prepustené do voľného obehu, jazyk, v 
ktorom sú informácie uvedené v bodoch
a), b) a c) v odseku 3, nesmie dať
orgánom zodpovedným za kontroly na
vonkajších hraniciach dostatočný dôvod
sa domnievať, že výrobok môže
predstavovať riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Malé predmety (napr. kozmetika) sú často preznačené po ich prepustení do voľného obehu a
pred uvedením na trh. Colné orgány niekedy mylne pozastavili prepustenie týchto výrobkov, 
pretože neboli označené v ich národných jazykoch. Malo by sa predísť takýmto 
nedorozumeniam. Avšak, dovozcovia a distribútori ešte budú stále musieť kontrolovať, či sú 
pokyny a bezpečnostné informácie v jazyku členského štátu, v ktorom výrobky sprístupňujú.

Pozmeňujúci návrh 305
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Nápravné opatrenia orgánov dohľadu 
nad trhom musia byť primerané vážnosti 
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nesúladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade výrobkov podliehajúcich 
skaze sa orgány zodpovedné za kontroly na 
vonkajších hraniciach podľa možnosti 
usilujú zabezpečiť, aby žiadne požiadavky, 
ktoré môžu uložiť v súvislosti 
s uskladnením výrobkov alebo parkovaním 
vozidiel používaných na prepravu, neboli 
v rozpore s uchovávaním takýchto 
výrobkov.

5. V prípade výrobkov podliehajúcich 
skaze sa orgány zodpovedné za kontroly na 
vonkajších hraniciach podľa možnosti 
usilujú uľahčiť, aby žiadne požiadavky, 
ktoré môžu uložiť v súvislosti 
s uskladnením výrobkov alebo parkovaním 
vozidiel používaných na prepravu, neboli 
v rozpore s uchovávaním takýchto 
výrobkov.

Or. es

Odôvodnenie

V colnej oblasti, existuje možnosť, že hospodárske subjekty, na vlastnú päsť zaistia, že tovar 
podliehajúci skaze je uložený a vedený riadnym spôsobom, v miestach preň pripravených. 
Orgány na ochranu vonkajších hraníc toto môžu uľahčiť, no nie zaručiť.

Pozmeňujúci návrh 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak orgány dohľadu nad trhom dospejú k 
záveru, že výrobok, ktorého prepustenie sa 
pozastavilo v dôsledku formálneho 
nesúladu v súlade s článkom 14 ods. 3 
druhým pododsekom, v skutočnosti 
nepredstavuje riziko, hospodársky subjekt 

2. Ak orgány dohľadu nad trhom dospejú k 
záveru, že výrobok, ktorého prepustenie sa 
pozastavilo v dôsledku formálneho 
nesúladu v súlade s článkom 14 ods. 3 
druhým pododsekom, v skutočnosti 
nepredstavuje riziko, orgán dohľadu nad 
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musí aj napriek tomu odstrániť formálny 
nesúlad pred prepustením výrobku do 
obehu.

trhom by mal na základe zásady 
proporcionality prijať opatrenia na 
trestnoprávne stíhanie nesúladu pred 
prepustením výrobku do obehu.

Or. de

Odôvodnenie

Orgány dohľadu nad trhom by mali môcť trestať menšie porušenia.

Pozmeňujúci návrh 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Súlad s požiadavkami akýchkoľvek 
harmonizačných právnych predpisov Únie, 
ktoré sa uplatňujú na výrobok pri jeho 
prepustení do obehu a ktoré sa týkajú 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody, vedie orgány dohľadu nad trhom k 
predpokladu, že výrobok nepredstavuje 
riziko. To však týmto orgánom nebráni v 
tom, aby dali pokyn orgánom 
zodpovedným za kontroly na vonkajších 
hraniciach neprepustiť výrobok do obehu, 
ak existujú dôkazy o tom, že výrobok 
napriek takémuto súladu v skutočnosti 
predstavuje riziko.

3. Súlad s požiadavkami akýchkoľvek 
harmonizačných právnych predpisov Únie, 
ktoré sa uplatňujú na výrobok pri jeho 
prepustení do obehu a ktoré sa týkajú 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody, vedie orgány dohľadu nad trhom k 
predpokladu, že výrobok nepredstavuje 
riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné, aby orgány hraničnej kontroly mohli zvrátiť domnienku, že výrobok
nepredstavuje žiadne riziko, najmä preto, že nie je jasné, kedy by sa to mohlo dosiahnuť.
Takéto ustanovenie by mohlo viesť k právnej neistote a zneužívaniu.
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Pozmeňujúci návrh 309
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Súlad s požiadavkami akýchkoľvek 
harmonizačných právnych predpisov Únie, 
ktoré sa uplatňujú na výrobok pri jeho 
prepustení do obehu a ktoré sa týkajú 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody, vedie orgány dohľadu nad trhom k 
predpokladu, že výrobok nepredstavuje 
riziko. To však týmto orgánom nebráni v 
tom, aby dali pokyn orgánom 
zodpovedným za kontroly na vonkajších 
hraniciach neprepustiť výrobok do obehu, 
ak existujú dôkazy o tom, že výrobok 
napriek takémuto súladu v skutočnosti 
predstavuje riziko.

3. Súlad s požiadavkami akýchkoľvek 
harmonizačných právnych predpisov Únie, 
ktoré sa uplatňujú na výrobok pri jeho 
prepustení do obehu a ktoré sa týkajú 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa zohľadňujú protokoly o skúškach alebo 
osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ktoré 
vydal orgán posudzovania zhody, vedie 
orgány dohľadu nad trhom k predpokladu, 
že výrobok nepredstavuje riziko. To však 
týmto orgánom nebráni v tom, aby dali 
pokyn orgánom zodpovedným za kontroly 
na vonkajších hraniciach neprepustiť 
výrobok do obehu, ak existujú dôkazy o 
tom, že výrobok napriek takémuto súladu v 
skutočnosti predstavuje riziko.

Or. es

Odôvodnenie

„V plnej miere“ môže byť v tomto kontexte zmätočné.  Jasnejšie bude ak sa vypustí, pretože 
protokoly a osvedčenia sa aj tak zohľadňujú celé, nielen ich časti.

Pozmeňujúci návrh 310
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
účtovať poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 

6. Orgány dohľadu nad trhom žiadajú 
subdodávateľov, aby priamo účtovali 
náklady na ich služby príslušnému 
hospodárskemu subjektu, ak sa orgán 
dohľadu nad trhom domnieva, že toto 
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opatrenia v súlade s odsekom 1. opatrenie je neprimerané, keď prijímajú
opatrenia v súlade s odsekom 1. Orgány 
dohľadu nad trhom môžu účtovať
poplatky, ktoré úplne alebo čiastočne 
pokrývajú náklady na ich činnosti vrátane 
skúšania vykonaného na účely hodnotenia 
a vykonanú prácu.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 10 tohto návrhu nariadenia, môžu orgány dohľadu nad trhom vyrubiť poplatok
príslušnému hospodárskemu subjektu za  zničenie alebo iné znehodnotenie výrobku
predstavujúceho riziko. Kým zničenie výrobku je nákladné, to isté platí aj preto laboratórne 
testy, ako zdôrazňuje Komisia vo svojom viacročnom akčnom pláne. V dôsledku toho je v
súlade s článkom 10, aby subjekt,  ktorý uvádza nebezpečný výrobok na trhu, znášal náklady
týchto skúšok.

Pozmeňujúci návrh 311
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
účtovať poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1.

6. Orgány dohľadu nad trhom žiadajú 
subdodávateľov, aby priamo účtovali 
náklady na ich služby príslušnému 
hospodárskemu subjektu, ak sa orgán 
dohľadu nad trhom domnieva, že toto 
opatrenie je neprimerané, keď prijímajú
opatrenia v súlade s odsekom 1. Orgány 
dohľadu nad trhom môžu účtovať
poplatky, ktoré úplne alebo čiastočne 
pokrývajú náklady na ich činnosti vrátane 
skúšania vykonaného na účely hodnotenia 
a vykonanú prácu.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 10 tohto návrhu nariadenia, môžu orgány dohľadu nad trhom vyrubiť poplatok
príslušnému hospodárskemu subjektu za  zničenie alebo iné znehodnotenie výrobku
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predstavujúceho riziko. Kým zničenie výrobku je nákladné, to isté platí aj preto laboratórne 
testy, ako zdôrazňuje Komisia vo svojom viacročnom akčnom pláne. V dôsledku toho je v
súlade s článkom 10, aby subjekt,  ktorý uvádza nebezpečný výrobok na trhu, znášal náklady
týchto skúšok.

Pozmeňujúci návrh 312
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
účtovať poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1.

6. Orgány dohľadu nad trhom účtujú 
poplatky hospodárskym subjektom 
vyhlasujúcim výrobky, ktoré nie sú 
v súlade a výrobky predstavujúce riziko
pre voľný obeh, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
účtovať poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1.

6. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
účtovať poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1. Okrem
toho môžu subdodávateľské podniky 
poverené orgánom dohľadu nad trhom
zničením alebo skúšaním výrobkov
účtovať poplatky na pokrytie nákladov
svojich činností v celku alebo čiastočne.  
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Poplatky sú účtované priamo 
vyšetrovanému výrobcovi alebo dovozcovi. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 314
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 17 vypúšťa sa
Osobný dovoz
1. Ak výrobok pri vstupe do Únie 
sprevádza fyzická osoba, ktorá ho má vo 
fyzickej držbe, a ak možno racionálne 
predpokladať, že je výrobok určený na 
osobné použitie tejto osoby, jeho 
prepustenie sa nepozastavuje podľa 
článku 14 ods. 3, okrem prípadu, ak 
používanie tohto výrobku môže ohroziť 
zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlín.
2. Výrobok sa považuje za určený na 
osobné použitie fyzickej osoby, ktorá ho 
dováža do Únie, ak ide o výrobok 
príležitostnej povahy a ak je určený na 
používanie výhradne touto osobou alebo 
jej príbuzenstvom a svojou povahou alebo 
množstvom nenaznačuje žiadny obchodný 
zámer.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 60 dní, odkedy Komisia podľa 
článku 20 ods. 4 členským štátom oznámila 
akékoľvek odmietnutie prepustenia 
výrobku do voľného obehu pôvodným 
notifikujúcim členským štátom, môže 
členský štát vzniesť námietku voči tomuto 
odmietnutiu, ak sa týka výrobku, na ktorý 
sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy 
Únie. Členský štát zdôvodní svoju 
námietku, uvedie akékoľvek rozdiely vo 
svojom hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

1. Do 15 dní, odkedy Komisia podľa 
článku 20 ods. 4 členským štátom oznámila 
akékoľvek odmietnutie prepustenia 
výrobku do voľného obehu pôvodným 
notifikujúcim členským štátom, môže 
členský štát vzniesť námietku voči tomuto 
odmietnutiu, ak sa týka výrobku, na ktorý 
sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy 
Únie. Členský štát zdôvodní svoju 
námietku, uvedie akékoľvek rozdiely vo 
svojom hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

Or. es

Odôvodnenie

Lehota 60 dní na podanie námietky proti prijatým opatreniam je príliš dlhá alebo je škodlivá
pre samotné hospodárske subjekty (HS). V tomto období, ktoré Komisia využíva na riešenie,
kontrolné orgány už mohli prijať kroky na obmedzenie uvádzania na trh výrobku ako
preventívne opatrenie alebo zakázať dovoz a vrátiť ho pôvodcovi tovaru. S uľahčujúcimi 
informáciami notifikujúci členský štát spolu s notifikáciou informuje o skúške, odôvodňuje
opatrenia a posúdenie rizík, čo stačí na určenie v krátkej dobe, či je toto opatrenie primerané
alebo nie, a nie je potrebné čakať 60 dní.

Pozmeňujúci návrh 316
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak členský štát vznesie námietku podľa 
odseku 1 alebo ak sa Komisia domnieva, 
že odmietnutie môže byť v rozpore s 
právnymi predpismi Únie, Komisia 
bezodkladne začne konzultácie s 
príslušným hospodárskym subjektom alebo 
subjektmi a zhodnotí odmietnutie s 
prihliadnutím na všetky dostupné vedecké 

3. Ak členský štát vznesie námietku podľa 
odseku 1 alebo ak sa Komisia domnieva, 
že odmietnutie môže byť v rozpore s 
právnymi predpismi Únie, Komisia 
bezodkladne s notifikujúcim členským 
štátom začne konzultácie s príslušným 
hospodárskym subjektom alebo subjektmi 
a zhodnotí najneskôr do 60 dní
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alebo technické dôkazy. vnútroštátne opatrenia s prihliadnutím na 
všetky dostupné vedecké alebo technické 
dôkazy.

Or. es

Odôvodnenie

Na zabránenie škodám pre HS sa navrhuje určiť dve lehoty: kratších 15 dní na predloženie 
námietok a 60 dní Komisii na riešenie.  Je nevyhnutné konzultovať s oznamujúcim členským 
štátom, keďže ten má všetky potrebné dokumenty o opatrení.

Pozmeňujúci návrh 317
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 bis. Keď je námietka vznesená v lehote
15 dní v súlade s odsekom 1 od Komisie
alebo členského štátu , Komisia informuje 
všetky členské štáty prostredníctvom
kontaktných miest RAPEX.

Or. es

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom boli informované o všetkých námietkach voči 
opatreniam prijatým ohľadom výrobkov určených za nebezpečné a oznámené cez RAPEX.

Pozmeňujúci návrh 318
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
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riziko v súlade s týmto nariadením. vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
riziko v súlade s týmto nariadením.

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
vážne riziko v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
riziko v súlade s týmto nariadením.

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
vážne riziko v súlade s týmto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinnosti systému RAPEX by sa jeho pôsobnosť mala obmedziť na výrobky, 
ktoré predstavujú vážne riziko, zatiaľ čo zvyšok by sa mal riešiť prostredníctvom ICSMS. To 
by členským štátom pomôcť reagovať účinnejším spôsobom na oznámenia, ak by rozlišovali
medzi nebezpečnými výrobkami a výrobkami, ktoré sú jednoducho nevyhovujúce alebo
predstavujú len obmedzené riziko a preto nevyžadujú naliehavé kroky na zaistenie bezpečnosti
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spotrebiteľov. Súčasné ustanovenie by mohlo nadmerne zaťažiť RAPEX a ohroziť jeho 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
riziko v súlade s týmto nariadením.

1. Komisia udržiava systém na rýchlu 
výmenu informácií (RAPEX). Členské 
štáty používajú RAPEX na výmenu 
informácií o výrobkoch predstavujúcich 
vážne riziko v súlade s týmto nariadením.

Or. de

Odôvodnenie

RAPEX by sa mal využívať len vtedy, ak výrobok predstavuje vážne riziko. Pre všetky ostatné 
prípady by sa mal naďalej využívať ICSMS, aby nedošlo k prebytku údajov.. Nadmerným 
počtom hlásení v RAPEX by mohol vzniknúť aj chybný dojem, že v Európe sa vyrába 
neprimerane veľa nevyhovujúcich výrobkov. Toto by mohlo poškodiť meno európskych firiem.

Pozmeňujúci návrh 322
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účasť na systéme RAPEX je otvorená 
pre krajiny, ktoré požiadali o členstvo v 
EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie v rámci dohôd medzi Úniou a 
týmito krajinami alebo organizáciami a v 
súlade s týmito dohodami. Všetky takéto 
dohody vychádzajú zo zásady reciprocity a 
zahŕňajú ustanovenia o dôvernosti 
zodpovedajúce ustanoveniam 
uplatniteľným v Únii.

4. Účasť na systéme RAPEX je otvorená 
pre krajiny, ktoré požiadali o členstvo v 
EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie v rámci dohôd medzi Úniou a 
týmito krajinami alebo organizáciami a v 
súlade s týmito dohodami. Všetky takéto 
dohody vychádzajú zo zásady reciprocity a 
zahŕňajú ustanovenia o dôvernosti 
a ochrane osobných údajov
zodpovedajúce ustanoveniam 
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uplatniteľným v Únii.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 323
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účasť na systéme RAPEX je otvorená 
pre krajiny, ktoré požiadali o členstvo v 
EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie v rámci dohôd medzi Úniou a 
týmito krajinami alebo organizáciami a v 
súlade s týmito dohodami. Všetky takéto 
dohody vychádzajú zo zásady reciprocity a 
zahŕňajú ustanovenia o dôvernosti 
zodpovedajúce ustanoveniam 
uplatniteľným v Únii.

4. Účasť na systéme RAPEX je otvorená 
pre krajiny, ktoré požiadali o členstvo v 
EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie v rámci dohôd medzi Úniou a 
týmito krajinami alebo organizáciami a v 
súlade s týmito dohodami. všetky takéto 
dohody vychádzajú zo zásady reciprocity a 
zahŕňajú ustanovenia o dôvernosti 
zodpovedajúce ustanoveniam 
uplatniteľným v Únii, ako aj osobitné 
ustanovenia o ochrane osobných údajov 
požadované v článku 25 smernice 
95/46/ES a článku 9 nariadenia (ES) č. 
45/2001.

Or. en

Odôvodnenie

Popri všeobecných ustanoveniach o dôvernosti sa musia dodržiavať aj osobitné ustanovenia o
ochrane osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 324
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia uverejňuje týždenný prehľad 
výrobkov predstavujúcich vážne riziko, 
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ktoré oznámili vnútroštátne orgány.  
Týždenný prehľad uvádza opatrenia 
prijaté vnútroštátnymi orgánmi ako aj 
opatrenia, ktoré dobrovoľne prijali 
hospodárske subjekty. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Oznamovanie výrobkov predstavujúcich 
riziko prostredníctvom systému RAPEX

Oznamovanie výrobkov predstavujúcich 
vážne riziko prostredníctvom systému 
RAPEX

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Oznamovanie výrobkov predstavujúcich 
riziko prostredníctvom systému RAPEX

Oznamovanie výrobkov predstavujúcich 
vážne riziko prostredníctvom systému 
RAPEX

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 20 – názov
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Oznamovanie výrobkov predstavujúcich 
riziko prostredníctvom systému RAPEX

Oznamovanie výrobkov predstavujúcich 
vážne riziko prostredníctvom systému 
RAPEX

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinnosti systému RAPEX by sa jeho pôsobnosť mala obmedziť na výrobky, 
ktoré predstavujú vážne riziko, zatiaľ čo zvyšok by sa mal riešiť prostredníctvom ICSMS. To 
by členským štátom pomôcť reagovať účinnejším spôsobom na oznámenia, ak by rozlišovali
medzi nebezpečnými výrobkami a výrobkami, ktoré sú jednoducho nevyhovujúce alebo
predstavujú len obmedzené riziko a preto nevyžadujú naliehavé kroky na zaistenie bezpečnosti
spotrebiteľov. Súčasné ustanovenie by mohlo nadmerne zaťažiť RAPEX a ohroziť jeho 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 328
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) akomkoľvek nápravnom opatrení, ktoré 
prijali hospodárske subjekty podľa článku 
9 ods. 3;

(a) akomkoľvek nápravnom opatrení, ktoré 
prijali hospodárske subjekty 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Norica Nicolai

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) akomkoľvek nápravnom opatrení, ktoré 
prijali hospodárske subjekty podľa článku 
9 ods. 3;

(a) akomkoľvek nápravnom opatrení, ktoré 
prijali hospodárske subjekty podľa článku 
9 ods. 4 písm. c) a d);
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Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie použitia RAPEX-u len na oznamovanie prípadov výrobkov predstavujúcich veľké 
riziko.

Pozmeňujúci návrh 330
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Opatrenia prijaté v reakcii na prípady 
formálneho nesúladu, ktoré neboli 
napravené a mohli by viesť k vážnemu 
riziku (článok 9 ods. 2)

Or. es

Odôvodnenie

Účelom systému RAPEX je prevencia rizík, čo je dôvod pre zahrnutie opatrení prijatých v 
súvislosti s výrobkami, ktoré pravdepodobne predstavujú riziko. Zdá sa, že chýba odkaz na
opatrenia prijaté hospodárskymi subjektmi v prípade nebezpečných výrobkov na trhu.  
Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov  vyžaduje oznámenia v systéme RAPEX a dôvod
pre ich vylúčenie je preto nejasný. Týmto spôsobom budú zverejnené on-line a môžu byť k 
dispozícii spotrebiteľom alebo iným zúčastneným stranám. Je tiež potrebné oznamovať 
opatrenia prijaté v reakcii na formálny nesúlad, ktorý by mohol spôsobiť vážne riziko
(absencia bezpečnostných varovaní, piktogramov, návodov, atď.), ak sa hospodárskemu
subjektu nepodarilo napraviť skutočnosť.

Pozmeňujúci návrh 331
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) opatrenia oznámené hospodárskym 
subjektom orgánom dohľadu nad trhom
na základe článkov 8,9, 10,7 a 11,5
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nariadenia o bezpečnosti spotrebiteľských
výrobkov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 332
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) argumenty predložené príslušným 
hospodárskym subjektom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak má 
kontaktné miesto pre RAPEX dôvod 
domnievať sa, že účinky rizika, ktoré 
výrobok predstavuje, nepresahujú územie 
členského štátu, v ktorom sa toto 
kontaktné miesto nachádza.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak má 
kontaktné miesto pre RAPEX dôvod 
domnievať sa, že účinky rizika, ktoré 
výrobok predstavuje, nepresahujú územie 
členského štátu, v ktorom sa toto kontaktné 
miesto nachádza.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak má 
kontaktné miesto pre RAPEX dôvod 
domnievať sa, že účinky vážneho rizika, 
ktoré výrobok predstavuje, nepresahujú 
územie členského štátu, v ktorom sa toto 
kontaktné miesto nachádza.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povahu a úroveň rizika vrátane 
zhrnutia výsledkov hodnotenia rizika;

a) údaje potrebné na identifikáciu 
výrobku;

Or. es

Odôvodnenie

a) Je nutné vymedziť pravidlá posudzovania bezpečnosti a rizika uplatniteľné na výrobok.

Pozmeňujúci návrh 336
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) povahu nesúladu s harmonizačnými 
právnymi predpismi Únie;

b) povahu a úroveň rizika vrátane 
zhrnutia výsledkov hodnotenia 
bezpečnosti a hodnotenia rizika;

Or. es
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Odôvodnenie

b) Nie je jasné, že nesúlad sa aj v prípade neharmonizovaných výrobkov musí oznamovať a 
notifikovať cez RAPEX. Preto sa navrhuje hovoriť všeobecne o legislatíve Únie.

Pozmeňujúci návrh 337
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) údaje potrebné na identifikáciu 
výrobku;

(c) údaje potrebné na identifikáciu 
a vysledovateľnosť výrobku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 338
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) údaje potrebné na identifikáciu 
výrobku;

c) povahu akomkoľvek nesúladu s 
právnymi predpismi Únie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 339
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pôvod a dodávateľský reťazec výrobku; d) povahu prijatého opatrenia alebo 
nápravného opatrenia a informáciu o 
tom, či bolo dobrovoľné alebo povinné;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 340
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) povahu prijatého opatrenia alebo 
nápravného opatrenia a informáciu o 
tom, či bolo dobrovoľné, schválené alebo 
požadované;

f) pôvod a dodávateľský reťazec výrobku;

Or. es

Odôvodnenie

Opatrenia ohľadom výrobku predstavujúce riziko môže byť povinné alebo dobrovoľné, ale v
oboch prípadoch sa vždy schválené a nevyhnutné, a preto sa nemusia uvádzať. Zdá sa byť tiež 
nutné uvádzať potrebné údaje a v logickom poradí, podľa navrhovaných zmien. Tieto 
informácie by sa mali najprv vzťahovať na identifikáciu výrobku a potom podľa poradia 
riziko, nesúlad s právnymi predpismi, prijaté opatrenia, dátum prijatia, atď.

Pozmeňujúci návrh 341
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) internetová stránka a alternatívne 
kontaktné informácie pre spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno fb (nové)



AM\1002709SK.doc 157/183 PE516.934v02-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fb) či je známe, že výrobok je falšovaný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) či je známe, že výrobok je falšovaný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa oznámenie týka výrobku, o 
ktorom sa zistilo, že nie je v súlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie, poskytované informácie zahŕňajú aj 
údaj o tom, či je nesúlad spôsobený v 
dôsledku:

vypúšťa sa

(a) toho, že výrobok nespĺňa požiadavky 
uplatniteľných právnych predpisov;
(b) nedostatkov v harmonizovaných 
normách podľa uvedených právnych 
predpisov, na základe ktorých sa 
stanovuje predpoklad zhody s týmito 
požiadavkami.
Ak sa opatrenie alebo nápravné opatrenie 
uvedené v odseku 1 týka výrobku, ktorý 
notifikovaný orgán podrobil posúdeniu 
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zhody, orgány dohľadu nad trhom 
zabezpečujú, aby bol dotknutý 
notifikovaný orgán informovaný o 
prijatom nápravnom opatrení alebo 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď Komisia prijme oznámenie, 
informuje o ňom ostatné členské štáty. Ak 
oznámenie nespĺňa požiadavky stanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3, Komisia ho môže 
pozastaviť.

4. Keď Komisia prijme oznámenie, 
informuje o ňom bezodkladne dotknutý 
hospodársky subjekt a ostatné členské 
štáty. Ak oznámenie nespĺňa požiadavky 
stanovené v odsekoch 1, 2 a 3, Komisia ho 
môže pozastaviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď Komisia prijme oznámenie, 
informuje o ňom ostatné členské štáty. Ak 
oznámenie nespĺňa požiadavky stanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3, Komisia ho môže 
pozastaviť.

4. Keď Komisia prijme oznámenie, 
informuje o ňom ostatné členské štáty. Ak 
oznámenie nespĺňa administratívne 
požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3, 
Komisia ho môže pozastaviť.

Or. en



AM\1002709SK.doc 159/183 PE516.934v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď Komisia prijme oznámenie, 
informuje o ňom ostatné členské štáty. Ak 
oznámenie nespĺňa požiadavky stanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3, Komisia ho môže 
pozastaviť.

4. Keď Komisia prijme oznámenie, 
informuje o ňom dotknuté hospodárske 
subjekty a ostatné členské štáty. Ak 
oznámenie nespĺňa požiadavky stanovené 
v odsekoch 1, 2 a 3, Komisia ho môže 
pozastaviť.

Or. de

Odôvodnenie

Dotknuté hospodárske subjekty by mali byť informované aspoň zároveň a s uverejnením 
správy v RAPEX, aby mohli sami prijať príslušné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 348
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty bezodkladne informujú 
Komisiu o opatrení alebo opatreniach 
prijatých po doručení oznámenia a 
poskytujú akékoľvek dodatočné informácie 
vrátane výsledkov vykonaných skúšok 
alebo analýz alebo vrátane prípadných 
rozdielov v názoroch. Komisia tieto 
informácie bezodkladne poskytuje ďalej 
ostatným členským štátom.

5. Členské štáty ihneď ako je to možné
informujú Komisiu o opatrení alebo 
opatreniach prijatých po doručení 
oznámenia a poskytujú akékoľvek 
dodatočné informácie vrátane výsledkov 
vykonaných skúšok alebo analýz alebo 
vrátane prípadných rozdielov v názoroch. 
Komisia tieto informácie bezodkladne 
poskytuje ďalej ostatným členským štátom.

Or. es

Odôvodnenie

Po prijatí oznámenia musia dozorné orgány overiť prítomnosť výrobku na ich trhu a
kontaktovať hospodársky subjekt (ak je známy).  Ak v tom čase hospodársky subjekt nesúhlasí



PE516.934v02-00 160/183 AM\1002709SK.doc

SK

so stiahnutím výrobku z trhu, musí mať niekoľko dní na nahliadnutie, takže je veľmi ťažké
informovať Komisiu „bezodkladne" o výsledkoch všetkých skúšok atď. Mali by sme sa snažiť, 
aby sa správne používalo slovo „bezodkladne“, pretože  má zásadný význam pre účely tohto
nariadenia.  Na druhej strane, s cieľom získať odpoveď orgánov dohľadu na trhu, musia byť 
vzaté do úvahy lehoty uvedené v článkoch 11 a 18 pre Komisiu a členské štáty, aby mohli 
reagovať na oznámené opatrenia alebo lehota, ktorá sa musí povoliť na konzultáciu s 
hospodárskymi subjektmi podľa článku 10 ods. 3) (najmenej 10 dní), že dovolil, tiež pre
doplnkové časové rámce podľa článku 9 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 349
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Je možné aktualizovať informácie 
o výrobku oznámenom v systéme RAPEX.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Informácie o výrobku, ktorý bol 
oznámený v systéme RAPEX, by sa mali 
podľa možnosti aktualizovať.

Or. de

Odôvodnenie

Aktualizácia informácií v RAPEX-e o zapísanom výrobku by mala byť možní napríklad vtedy, 
ak sú informácie neaktuálne.

Pozmeňujúci návrh 351
Heide Rühle
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Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia udržiava informačný a 
komunikačný systém pre dohľad nad trhom 
(ICSMS) na účely zhromažďovania a 
štruktúrovaného uchovávania informácií o 
otázkach týkajúcich sa dohľadu nad trhom, 
a to najmä informácií o:

Komisia udržiava informačný a 
komunikačný systém pre dohľad nad trhom 
(ICSMS) na účely zhromažďovania a 
štruktúrovaného uchovávania informácií o 
otázkach týkajúcich sa dohľadu nad trhom. 
Členské štáty zbierajú a zapisujú do 
ICSMS najmä tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia poskytne rozhranie na riešenie 
spojenia medzi systémom ICSMS 
a RAPEX na prípadnú výmenu údajov 
medzi nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) akomkoľvek nesúlade s 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie 
s výnimkou opatrení alebo nápravných 
opatrení oznámených v rámci systému 

e) akomkoľvek nesúlade s právnymi 
predpismi Únie s výnimkou opatrení alebo 
nápravných opatrení oznámených v rámci 
systému RAPEX v súlade s článkom 20;
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RAPEX v súlade s článkom 20;

Or. es

Odôvodnenie

Musia sa registrovať kontroly všetkých výrobkov, harmonizovaných aj neharmonizovaných.

Pozmeňujúci návrh 354
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) akejkoľvek námietke, ktorú vzniesol 
členský štát v súlade s článkom 11 ods. 1 
alebo článkom 18 ods. 1, a o nadväzných 
opatreniach.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Zabráni zdvojeniu úloh. Námietky sú súčasťou oznámenia v RAPEX, keď sa prijali opatrenia, 
a výmena informácií o oznámeniach sa takisto vykonáva v tomto systéme. Nie je nutné ich 
zapísať do ICSMS.

Pozmeňujúci návrh 355
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ICSMS obsahuje záznamy o odkazoch na 
oznámenia opatrení alebo nápravných 
opatrení prijatých v rámci systému RAPEX 
v súlade s článkom 20.

ICSMS obsahuje záznamy o odkazoch na 
oznámenia opatrení alebo nápravných 
opatrení prijatých v rámci systému RAPEX 
v súlade s článkom 20. Komisia vypracuje 
rozhranie medzi ICSMS a RAPEX, ktoré 
bude automaticky prevádzať do systému 
RAPEX informácie o vážnych rizikách.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgány dohľadu nad trhom uznávajú
platnosť protokolov o skúškach, ktoré 
vypracovali orgány dohľadu nad trhom v 
iných členských štátoch alebo ktoré boli 
pre tieto orgány vypracované a ktoré sa 
zaznamenávajú do ICSMS, a tieto 
protokoly využívajú.

3. Orgány dohľadu nad trhom čo najviac 
zohľadňujú platnosť protokolov o 
skúškach, ktoré vypracovali orgány 
dohľadu nad trhom v iných členských 
štátoch alebo ktoré boli pre tieto orgány 
vypracované a ktoré sa zaznamenávajú do 
ICSMS, a tieto protokoly využívajú.

Or. es

Odôvodnenie

Táto povinnosť je neprimeraná. Je výhodné mať informácie a použiť ich pri spolupráci s HS. 
V prípade, ak ich neprijmú, musia ODT opäť získať vzorky z trhu. Takisto sa musí zohľadniť, 
že výrobky z iného trhu môžu byť časťou inej šarže a byť iné. Okrem toho sa v poslednom 
odseku článku 9 ods. 1 už uvádza, že sa musia zohľadniť výsledky skúšok od iných ODT, čo je
všeobecnou požiadavkou a netýka sa konkrétne správ z ICSMS. 

Pozmeňujúci návrh 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Celoeurópska databáza zranení

1. Európska komisia zriadi a koordinuje 
celoeurópsku databáza zranení (CDZ), 
ktorá obsahuje informácie o všetkých 
druhoch zranení a najmä tie, ktoré súvisia 
s použitím výrobkov v domácnosti a vo 
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voľnom čase.
2. Príslušné orgány dohľadu nad trhom 
zriadené členským štátom prispejú 
k vytvoreniu databázy a  dodávajú Komisii 
údaje o zraneniach, ktoré sú komplexné 
a v súlade s harmonizovanými európskymi 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi o 
ochrane údajov.
3. Komisia podporuje koordináciu zberu 
údajov členských štátov a prevádzku 
databázy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členský štát alebo skupina členských štátov 
uzavreli bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody o zachovaní dôvernosti založené na 
zásade reciprocity.

Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a
členský štát alebo skupina členských štátov 
uzavreli bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody o zachovaní dôvernosti založené na 
zásade reciprocity. Ak sa výmena 
informácií týka osobných údajov, 
uplatňuje sa smernica 95/46/ES.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 359
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členský štát alebo skupina členských štátov
uzavreli bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody o zachovaní dôvernosti založené na 
zásade reciprocity.

Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členský štát alebo skupina členských štátov 
uzavreli bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody o zachovaní dôvernosti založené na 
zásade reciprocity. Všetky takéto dohody 
zahŕňajú ustanovenia o dôvernosti 
zodpovedajúce tým, ktoré sú uplatniteľné 
v Únii, ako aj osobitné ustanovenia o 
ochrane osobných údajov požadované v 
článku 25 smernice 95/46/ES a článku 9 
nariadenia (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členský štát alebo skupina členských 
štátov uzavreli bilaterálne alebo
multilaterálne dohody o zachovaní 
dôvernosti založené na zásade reciprocity.

Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členské štáty uzavreli bilaterálne alebo 
multilaterálne dohody o zachovaní 
dôvernosti založené na zásade reciprocity.

Or. es
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Odôvodnenie

Informácie z RAPEX vrátane dôverných informácií patria všetkým členským štátom. Preto by 
mali byť zmluvnými stranami príslušných dohôd. Zabraňuje sa prípadom, kedy niektorý ČŠ 
nechce uzavrieť dohody s konkrétnou treťou krajinou a iný ČŠ s tým súhlasí a preto by mohol 
získať všetky informácie, ktoré potrebuje prvý štát. Všetky výmeny sa musia uskutočňovať cez 
Komisiu.

Pozmeňujúci návrh 361
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány dohľadu nad trhom po doručení 
riadne odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom v inom členskom štáte 
poskytujú všetky relevantné informácie 
alebo dokumenty a vykonávajú kontroly a 
skúšky, inšpekcie alebo vyšetrovania a
orgánu predkladajúcemu žiadosť podávajú 
správu o ich výsledkoch a o akýchkoľvek 
prijatých nadväzných opatreniach.

2. Orgány dohľadu nad trhom po doručení 
riadne odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom v inom členskom štáte 
poskytujú v primeranom rozsahu pomoc
orgánu predkladajúcemu žiadosť. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgány dohľadu nad trhom po doručení 
riadne odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom v inom členskom štáte 
poskytujú všetky relevantné informácie 
alebo dokumenty a vykonávajú kontroly a 
skúšky, inšpekcie alebo vyšetrovania a 
orgánu predkladajúcemu žiadosť podávajú 
správu o ich výsledkoch a o akýchkoľvek 

2. Orgány dohľadu nad trhom po doručení 
riadne odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom v inom členskom štáte, 
ktorý vyčerpal všetky ostatné cesty, 
vykonajú potrebné inšpekcie a orgánu 
predkladajúcemu žiadosť podávajú správu 
o akýchkoľvek prijatých nadväzných 
opatreniach.
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prijatých nadväzných opatreniach.

Or. es

Odôvodnenie

Neprimerané. Vo všeobecnosti sa vzájomná pomoc realizuje cez RAPEX. V niektorých 
prípadoch však môžu byť nutné takéto opatrenia a navrhuje sa preto, aby sa použili až po 
vyčerpaní iných možností.

Pozmeňujúci návrh 363
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
tretích krajín s cieľom vymieňať si 
informácie a technickú pomoc, podporovať 
a uľahčovať prístup k systémom Únie na 
výmenu informácií vrátane systému 
RAPEX v súlade s článkom 19 ods. 4 a 
podporovať činnosti posudzovania zhody a 
dohľadu nad trhom.

1. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
tretích krajín s cieľom vymieňať si 
informácie a technickú pomoc, podporovať 
a uľahčovať prístup k systémom Únie na 
výmenu informácií okrem systému 
RAPEX v súlade s článkom 19 ods. 4 a 
podporovať činnosti posudzovania zhody a 
dohľadu nad trhom.

Or. es

Odôvodnenie

Hoci sú kritériá sú rovnaké ako tie ktoré používa Komisia ohľadom prístupu tretích krajín k
systému RAPEX, sú predmetom rôznych interpretácií jednotlivých členských štátoch.  
Vzhľadom k tomu, že ide o otázku zásadného významu,  dôverné informácie všetkých
členských štátov, navrhuje sa, aby sa Komisii udelilo povolenie (podľa článku 22) a že systém
RAPEX bude vylúčený z tohto ustanovenia. Alternatívne by sa obidva články mohli
preformulovať, aby bolo zabezpečené dodržiavanie dôverných informácií v RAPEX, ktoré 
patria členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 364
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Ak sa pri výmene informácií 
vymieňajú aj osobné údaje, uplatňuje sa 
smernica 98/46/ES

Or. de

Pozmeňujúci návrh 365
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. EMSF môže vyzvať odborníkov a iné 
tretie strany, aby sa zúčastnili na 
zasadnutiach alebo aby poskytli svoje 
písomné vyjadrenia.

5. EMSF môže vyzvať odborníkov a iné 
tretie strany, aby sa zúčastnili na 
zasadnutiach alebo aby poskytli svoje 
písomné vyjadrenia. Organizácie 
zastupujúce záujmy odvetvia, malé a 
stredné podniky, spotrebitelia, laboratóriá 
a orgány posudzovania zhody na úrovni 
Únie môžu byť konzultované v otázke 
ročného programu pre dohľad nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) organizovať spoločné projekty v oblasti 
dohľadu nad trhom a spoločné skúšobné 
projekty;

c) uľahčiť organizáciu spoločných 
projektov v oblasti dohľadu nad trhom a 
spoločných skúšobných projektov;

Or. es
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Odôvodnenie

Cieľom fóra je uľahčiť organizáciu dohľadu nad trhom, vzdelávacích programov a 
informačné kampane.

Pozmeňujúci návrh 367
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizovať programy odbornej 
prípravy a výmeny vnútroštátnych 
úradníkov;

e) uľahčovať organizáciu programov
odbornej prípravy a výmeny 
vnútroštátnych úradníkov;

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom fóra je uľahčiť organizáciu dohľadu nad trhom, vzdelávacích programov a 
informačné kampane.

Pozmeňujúci návrh 368
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) organizovať informačné kampane a 
programy spoločných návštev;

(g) organizovať informačné kampane a 
programy spoločných návštev vrátane 
kontrol na hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) organizovať informačné kampane a 
programy spoločných návštev;

g) uľahčovať organizáciu informačných 
kampaní a programov spoločných návštev;

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom fóra je uľahčiť organizáciu dohľadu nad trhom, vzdelávacích programov a 
informačné kampane.

Pozmeňujúci návrh 370
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) prispievať k vypracovávaniu usmernení 
na zaistenie účinného a jednotného 
vykonávania tohto nariadenia s náležitým 
prihliadnutím na záujmy podnikateľskej 
sféry, a najmä na záujmy malých a 
stredných podnikov, a iných 
zainteresovaných strán;

(j) prispievať k vypracovávaniu usmernení 
na zaistenie účinného a jednotného 
vykonávania tohto nariadenia s náležitým 
prihliadnutím na záujmy spotrebiteľov  a 
iných zainteresovaných strán;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 371
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) prispievať k vypracovávaniu usmernení 
na zaistenie účinného a jednotného 
vykonávania tohto nariadenia s náležitým 
prihliadnutím na záujmy podnikateľskej 
sféry, a najmä na záujmy malých a 

j) prispievať k vypracovávaniu usmernení 
na zaistenie účinného a jednotného 
vykonávania tohto nariadenia s náležitým 
prihliadnutím na záujmy podnikateľskej 
sféry, a najmä na záujmy malých a 
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stredných podnikov, a iných 
zainteresovaných strán;

stredných podnikov, ochrany spotrebiteľa
a iných zainteresovaných strán;

Or. es

Odôvodnenie

Záujmy podnikov nesmú ovplyvňovať účinné a jednotné uplatňovanie tohto nariadenia, a 
musí sa zohľadňovať aj ochrana spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 372
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(k) poskytovať poradenstvo a pomáhať 
Komisii na jej žiadosť pri posudzovaní 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia;

(k) poskytovať poradenstvo a pomáhať 
Komisii, členským štátom a Parlamentu
na ich žiadosť pri posudzovaní 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
vykonávania tohto nariadenia

Or. de

Pozmeňujúci návrh 373
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) prispieť k vytvoreniu európskej siete 
laboratórií v oblasti bezpečnosti výrobkov

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby fórum prispievalo k vytvoreniu siete laboratórií v EÚ (pozri článok 28).
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Pozmeňujúci návrh 374
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno lb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(lb) zaisťovať konkrétne a pravidelné 
opatrenia dohľadu nad trhom v prípade 
výrobkov distribuovaných online;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno lc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(lc) zabezpečiť primeranú účasť 
a spoluprácu s colnými orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – písmeno ld (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ld) prispievať k optimalizácii 
administratívnych a presadzovacích 
postupov v súvislosti s dohľadom nad 
trhom v členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 377
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 28 vypúšťa sa
Referenčné laboratóriá Európskej únie
1. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov pre konkrétne 
výrobky alebo kategóriu alebo skupinu 
výrobkov alebo pre konkrétne riziká 
spojené s kategóriou alebo skupinou 
výrobkov určiť referenčné laboratóriá 
Únie, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v 
odseku 2.
2. Každé referenčné laboratórium Únie 
spĺňa tieto kritériá:
(a) má primerane kvalifikovaných 
zamestnancov, ktorí absolvovali náležitú 
odbornú prípravu v oblasti analytických 
techník používaných v oblastiach ich 
právomoci a ktorí majú náležité znalosti o 
normách a postupoch;
(b) disponuje zariadením a referenčným 
materiálom potrebným na vykonávanie 
pridelených úloh;
(c) koná vo verejnom záujme nestranne 
a nezávisle;
(d) zabezpečuje, aby zamestnanci 
rešpektovali dôvernú povahu určitých 
skutočností, výsledkov alebo oznámení.
3. V rámci rozsahu svojho určenia 
referenčné laboratóriá Únie v prípade 
potreby plnia tieto úlohy:
(a) vykonávajú skúšky výrobkov v 
súvislosti s činnosťami dohľadu nad 
trhom a vyšetrovaniami;
(b) prispievajú k riešeniu sporov medzi 
orgánmi členských štátov, hospodárskymi 
subjektmi a orgánmi posudzovania zhody;
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(c) poskytujú nezávislé technické alebo 
vedecké odporúčania Komisii a členským 
štátom;
(d) rozvíjajú nové techniky a metódy 
analýzy;
(e) šíria informácie a poskytujú odbornú 
prípravu.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje jasný dôvod zavedenia referenčných laboratórií Európskej únie. Takéto funkcie už 
existujú vo viacerých členských štátoch a mohli by ich využiť kolegovia, ktorí k nim nemajú 
prístup vo vlastnom členskom state. Navrhované úlohy „prispievanie k riešeniu sporov“ a 
„poskytovanie nezávislého technického alebo vedeckého poradenstva“ môžu ľahko plniť 
vymenované existujúce orgány v treťom členskom štáte. 

Pozmeňujúci návrh 378
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 28 vypúšťa sa
Referenčné laboratóriá Európskej únie
1. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov pre konkrétne 
výrobky alebo kategóriu alebo skupinu 
výrobkov alebo pre konkrétne riziká 
spojené s kategóriou alebo skupinou 
výrobkov určiť referenčné laboratóriá 
Únie, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v 
odseku 2.
2. Každé referenčné laboratórium Únie 
spĺňa tieto kritériá:
a) má primerane kvalifikovaných 
zamestnancov, ktorí absolvovali náležitú 
odbornú prípravu v oblasti analytických 
techník používaných v oblastiach ich 
právomoci a ktorí majú náležité znalosti o 
normách a postupoch;
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b) disponuje zariadením a referenčným 
materiálom potrebným na vykonávanie 
pridelených úloh;
c) koná vo verejnom záujme nestranne 
a nezávisle;
d) zabezpečuje, aby zamestnanci 
rešpektovali dôvernú povahu určitých 
skutočností, výsledkov alebo oznámení.
3. V rámci rozsahu svojho určenia 
referenčné laboratóriá Únie v prípade 
potreby plnia tieto úlohy:
a) vykonávajú skúšky výrobkov v 
súvislosti s činnosťami dohľadu nad 
trhom a vyšetrovaniami;
b) prispievajú k riešeniu sporov medzi 
orgánmi členských štátov, hospodárskymi 
subjektmi a orgánmi posudzovania zhody;
c) poskytujú nezávislé technické alebo 
vedecké odporúčania Komisii a členským 
štátom;
d) rozvíjajú nové techniky a metódy 
analýzy;
e) šíria informácie a poskytujú odbornú 
prípravu.

Or. es

Odôvodnenie

Nie je nutné určiť referenčné laboratorial. Zvýšiia s problémy nezávislosti a nestrannosti
financovania.  Notifikované orgány sú už k dispozícii pre každú smernicu, laboratóriá sú 
odborníkmi  v každej z kategórií výrobkov a pravidelne sa stretávajú, stanovujú jednotné 
kritériá platné v Európskej únii a ktoré sú vhodné prispieť k riešeniu sporov. Nové
laboratóriá by duplikovali prácu týchto orgánov. Čo sa týka financovania, budú analýzy príliš
ťažké pre nové referenčné laboratóriá.  Zaujímalo by nás, kto ponesie tieto náklady. Pre 
neharmonizované výrobky, na účel dosiahnutia spoločných kritérií sa domnievame, že je 
lepšie mať niekoľko laboratóriís. Nové písmeno m), článku 27 si kladie za cieľ položiť základy
pre európsku sieť laboratórií, ktoré majú za cieľ vytvorenie základov spolupráce a
koordinácia analytických zdrojov členských štátov v oblasti bezpečnosti výrobkov pre
informovanie všetkých ODT. Týmto sa usporiadajú jednotlivé analytické zdroje ponúkané
všetkými štátmi EÚ, budú sa uznávať typy testov uskutočnených pre každý výrobok a zaistia 
sa zodpovedajúce analytické kapacity na úrovni EÚ.  Toto všetko prispeje k zlepšeniu kvality 
a bezpečnosti výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 379
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každé referenčné laboratórium Únie 
spĺňa tieto kritériá:

2. Každé referenčné laboratórium Únie 
musí byť nezávislé a spĺňa tieto kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Komisia ho akredituje a kontroluje.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 381
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Nezávislosť referenčných laboratórií 
Únie od obchodných záujmov a konfliktov 
záujmov sa musí zabezpečiť postupmi 
uvedenými v kapitole II nariadenia 
765/2008, pokiaľ ide o vnútroštátne 
akreditačné orgány.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 382
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovené sankcie musia byť účinné, 
primerané a odradzujúce.
Ak bolo porušenie spáchané úmyselne, 
tieto sankcie zahŕňajú o. i. správne pokuty 
udelené príslušným hospodárskym 
subjektom vo výške do 10 % celkového 
ročného obratu v predchádzajúcom 
účtovnom roku.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PN sa upravuje PN 62 spravodajcu a objasňuje, že vysoké tresty by mali nadväzovať v 
prípade úmyselného spáchania porušenia nariadenia. Celkový limit je podobný platnému 
limitu v protimonopolnej legislatíve Únie.

Pozmeňujúci návrh 383
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už predtým dopustil podobného 
porušenia, a môžu zahŕňať trestnoprávne 
sankcie za závažné porušenia.

vypúšťa sa

Or. es
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Odôvodnenie

Navrhuje sa to isté ako v NBSV, považuje sa to za právomoc členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 384
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už predtým dopustil podobného 
porušenia, a môžu zahŕňať trestnoprávne 
sankcie za závažné porušenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný text Komisie protirečí predchádzajúcemu odseku, keďže (ako sa uvádza v 
predchádzajúcom odseku) je vecou členských štátov, ako stanovia príslušné sankcie.

Pozmeňujúci návrh 385
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už predtým dopustil podobného 
porušenia, a môžu zahŕňať trestnoprávne 
sankcie za závažné porušenia.

Pri stanovení sankcií by orgány mali vziať 
do úvahy príjmy, ktorá boli získané na 
vnútornom trhu s výrobkom 
nevyhovujúcim požiadavkám, 
hospodárske škody spôsobené iným
subjektom predávajúcim podobné alebo
porovnateľné výrobky v Únii, závažnosť
nesúladu, opakovanie nesúladu, 
úmyselnosti hospodárskeho subjektu pri 
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uvádzaní výrobku na trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
už predtým dopustil podobného porušenia, 
a môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

Úroveň sankcií uvedených v prvom 
pododseku sa stanoví ako pomer hodnoty 
predaja dotknutých výrobkov počas 
posledného celého roka trvania 
porušenia, v závislosti od vážnosti, dĺžky 
trvania a úmyselnej povahy. Sankcie 
možno zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už predtým dopustil podobného 
porušenia, a môžu zahŕňať trestnoprávne 
sankcie za závažné porušenia. V každom 
prípade sankcie nesmú prevýšiť 10 % 
celkového obratu spoločnosti 
v predchádzajúcom účtovnom roku.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované znenie vychádza z podmienok platných pre sankcie za porušenie pravidiel 
hospodárskej súťaže EÚ.  Hoci pokuty musia mať odstrašujúci účinok, je vhodné stanoviť
strop na 10 % z celkového obratu v predchádzajúcom účtovnom roku, aby sa zabránilo
krachom podnikov.

Pozmeňujúci návrh 387
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri sankciách uvedených v prvom Pri sankciách uvedených v prvom 
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pododseku sa zohľadňuje veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
už predtým dopustil podobného porušenia, 
a môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

pododseku sa zohľadňuje vážnosť 
porušenia a objem z neho získaných 
nenáležitých príjmov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
už predtým dopustil podobného porušenia, 
a môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje veľkosť
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už predtým dopustil podobného 
porušenia, a môžu zahŕňať trestnoprávne 
sankcie za závažné porušenia.

Pri sankciách uvedených v prvom 
pododseku sa zohľadňuje závažnosť 
porušenia, veľkosť podniku a najmä 
situácia MSP, ako aj úloha, ktorú 
zohrávajú v dodávateľskom reťazci, a to 
najmä s ohľadom na činnosti, ktoré 
vykonáva hospodársky subjekt v rámci 
výrobného procesu, a na jeho schopnosť 
ovplyvniť bezpečnosť výrobku. Sankcie 
možno zvýšiť, ak sa hospodársky subjekt 
zodpovedný za uvedenie výrobku na trh už 
predtým dopustil podobného porušenia, a 
môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 389
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 33 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
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začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 
vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov, s prihliadnutím na jeho vplyv na 
podniky, a najmä na malé a stredné 
podniky.

začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 
vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov, s prihliadnutím na jeho vplyv na 
podniky, a najmä na malé a stredné 
podniky. Ako doplnok kontroly orgánmi 
dohľadu nad trhom by sa mali predpísať 
aj skúšky nezávislých tretích strán, 
a najmä odber vzoriek reprezentatívneho 
počtu výrobkov tretími skúšobňami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 390
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 33 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 

Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 
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vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov, s prihliadnutím na jeho vplyv na 
podniky, a najmä na malé a stredné 
podniky.

vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov, s prihliadnutím na jeho vplyv na 
podniky, a najmä na malé a stredné 
podniky. Správa okrem toho preskúma 
nové a inovatívne, trhovo orientované 
riešenia, ktoré by mohli účinne dopĺňať 
činnosti dohľadu nad trhom 
vykonávaných orgánmi dohľadu nad 
trhom, a obsahuje okrem iného pre 
skúmanie potenciálu povinných systémov 
auditu tretích strán spolu s povinným 
odberom tretích strán vzoriek testovaných 
produktov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh má stanoviť povinné systémy auditovania tretích strán spolu s povinným 
odberom tretích strán vzoriek dotknutých produktov. Kľúčovou otázkou účinnosti je 
zabezpečiť, aby bol audit založený na reprezentatívnej vzorke výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 391
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 33 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 

Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 
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vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov, s prihliadnutím na jeho vplyv na 
podniky, a najmä na malé a stredné 
podniky.

vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
energetickej účinnosti, verejnej 
bezpečnosti a iných verejných záujmov, s 
prihliadnutím na jeho vplyv na podniky, a 
najmä na malé a stredné podniky. Správa 
okrem toho preskúma nové a inovatívne, 
trhovo orientované riešenia, ktoré by 
mohli účinne dopĺňať činnosti dohľadu 
nad trhom vykonávaných orgánmi 
dohľadu nad trhom, a obsahuje okrem 
iného pre skúmanie potenciálu povinných 
systémov auditu tretích strán spolu 
s povinným odberom tretích strán vzoriek 
testovaných produktov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh má stanoviť povinné systémy auditovania tretích strán spolu s povinným 
odberom tretích strán vzoriek dotknutých produktov. Kľúčovou otázkou účinnosti je 
zabezpečiť, aby bol audit založený na reprezentatívnej vzorke výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 392
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(q) články 39, 40, 42 až 45 smernice 
2009/48/ES;

(q) články 40, 42 a 45 smernice 
2009/48/ES,

Or. en


