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Pozmeňujúci návrh 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na služby. V záujme 
dosiahnutia ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľa by sa však malo uplatňovať na 
výrobky, ktoré sa dodávajú alebo 
sprístupňujú spotrebiteľom v súvislosti s 
poskytovaním služieb vrátane výrobkov, 
ktorým sú spotrebitelia priamo vystavení 
pri poskytovaní služby. Z oblasti 
pôsobnosti tohto nariadenia by sa mali 
vyňať zariadenia, na ktorých sa 
spotrebitelia premiestňujú alebo cestujú a 
ktoré sú obsluhované poskytovateľom 
služby, keďže táto otázka sa musí riešiť v 
súvislosti s bezpečnosťou poskytovanej 
služby.

(6) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na služby. V záujme 
dosiahnutia ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľa by sa však malo uplatňovať na 
výrobky, ktoré sa dodávajú alebo 
sprístupňujú spotrebiteľom v súvislosti s 
poskytovaním služieb vrátane výrobkov, 
ktorým sú spotrebitelia priamo vystavení 
pri poskytovaní služby. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 77
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Napriek vývoju harmonizačných 
právnych predpisov Európskej únie pre 
špecifické odvetvia, ktoré upravujú 
bezpečnostné hľadiská špecifických 
výrobkov alebo kategórií výrobkov, je 
prakticky nemožné prijať právne predpisy 
Európskej únie pre všetky spotrebné 

(7) Napriek vývoju harmonizačných 
právnych predpisov Európskej únie pre 
špecifické odvetvia, ktoré upravujú 
bezpečnostné hľadiská špecifických 
výrobkov alebo kategórií výrobkov, je 
prakticky nemožné prijať právne predpisy 
Európskej únie pre všetky spotrebné 



PE516.922v03-00 4/161 AM\1003186SK.doc

SK

výrobky, ktoré existujú alebo môžu byť 
vyvinuté. Naďalej je potrebný legislatívny 
rámec horizontálnej povahy, ktorý vyplní 
medzery a zabezpečí ochranu 
spotrebiteľa, ktorá nie je zaistená iným 
spôsobom, predovšetkým s cieľom 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov v 
súlade s článkom 114 a článkom 169 
ZFEÚ.

výrobky, ktoré existujú alebo môžu byť 
vyvinuté. Naďalej je potrebný legislatívny 
rámec horizontálnej povahy, ktorý vyplní 
medzery, predovšetkým s cieľom 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov v 
súlade s článkom 114 a článkom 169 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Pokiaľ ide o spotrebné výrobky, 
ktorých sa týka toto nariadenie, rozsah 
uplatňovania jednotlivých častí tohto 
nariadenia treba zreteľne oddeliť od 
harmonizačných právnych predpisov 
Európskej únie pre špecifické odvetvia. 
Požiadavka všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov a súvisiace ustanovenia sa 
musia uplatňovať pri všetkých 
spotrebných výrobkoch, povinnosti 
hospodárskych subjektov by sa však 
nemali uplatňovať tam, kde 
harmonizačný právny predpis Európskej 
únie zahŕňa rovnocenné povinnosti. Ide 
napríklad o predpisy Európskej únie 
týkajúce sa kozmetických výrobkov, 
hračiek, elektrických prístrojov alebo 
stavebných výrobkov.

(8) Pokiaľ ide o spotrebné výrobky, 
ktorých sa týka toto nariadenie, rozsah jeho 
uplatňovania treba zreteľne oddeliť od 
harmonizačných právnych predpisov 
Európskej únie pre špecifické odvetvia. 
Nariadenie by sa preto nemalo 
uplatňovať na výrobky podliehajúce 
harmonizačným právnym predpisom 
Únie, napríklad predpisom Európskej únie 
v oblasti kozmetických výrobkov, hračiek, 
elektrických prístrojov alebo stavebných 
výrobkov.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2, 5 a 6 predložené rovnakým autorom)
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Odôvodnenie

Nariadenie by sa nemalo uplatňovať na harmonizovaný tovar, aby sa zabránilo prekrývaniu
a zbytočnostiam, keďže hlavné prvky kapitoly I už pokrývajú harmonizačné právne predpisy. 
Jasné oddelenie právnych predpisov uplatňovaných na harmonizovaný a neharmonizovaný 
spotrebný tovar by zjednodušilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky zo strany hospodárskych 
subjektov a ich presadzovanie orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 79
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
sa nemal obmedziť na žiadnu techniku 
predaja spotrebných výrobkov, takže 
zahŕňa aj predaj na diaľku.

(10) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
sa nemal obmedziť na žiadnu techniku 
predaja spotrebných výrobkov, takže 
zahŕňa aj predaj na diaľku, ako je 
elektronický predaj, predaj cez internet 
a predajné platformy.

Or. es

Odôvodnenie

Domnievame sa, že by sa v návrhu malo ozrejmiř, že sa toto nariadenie uplatňuje aj na predaj
cez internet. Hoci sa v odôvodnení 10 uvádza, že rozsah jeho pôsobnosti nie je obmedzený na 
žiadnu techniku predaja, osobitný prípad elektronického predaja sa spomína súbežne s 
predajom na diaľku v odôvodnení 7 všeobecnej smernice o bezpečnosti výrobkov, ale v tomto 
návrhu nie.

Pozmeňujúci návrh 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Pokiaľ ide o obchodovanie cez 
internet, mala by sa venovať väčšia 
pozornosť ťažkostiam, ktorým čelia 
orgány dohľadu nad trhom pri prijímaní 
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opatrení proti nebezpečným výrobkom 
predávaným cez internet. To je osobitne 
dôležité, pretože počet výrobkov z tretích 
krajín predávaných cez internet, ktoré 
nespĺňajú európske normy, sa zvyšuje, 
čím sa ohrozuje zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov. V záujme riešenia týchto 
výziev by sa mali vytvoriť vhodné formy 
a metódy dohľadu v oblasti dovozu 
tovaru. Mali by sa vytvoriť osobitné 
metódy pre colné orgány, a prioritou by sa 
mala stať ich spolupráca s orgánmi na 
presadzovanie práva. Množstvo colných 
kontrol a rozsah dohľadu nad trhom by 
sa mali vo vzťahu k výrobkom 
predávaným cez internet zväčšiť 
a štandardizovať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Toto nariadenie by sa taktiež malo 
uplatňovať na spotrebné výrobky, ktoré 
síce nepatria medzi potraviny, ale 
potraviny pripomínajú a mohli by sa s nimi 
ľahko zameniť tak, že by ich spotrebitelia 
(najmä deti) mohli vložiť do úst, cmúľať 
alebo prehltnúť, čo by mohlo spôsobiť 
napríklad udusenie, otravu, perforáciu 
alebo upchanie tráviaceho traktu. Takéto 
výrobky podobné potravinám doteraz 
regulovala smernica Rady 87/357/EHS z 
25. júna 1987 o harmonizácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako 
iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto 
ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa mala 

(12) Toto nariadenie by sa taktiež malo 
uplatňovať na spotrebné výrobky, ktoré 
síce nepatria medzi potraviny, ale 
potraviny pripomínajú a mohli by 
spôsobiť, že si ich ľudia, najmä mladé 
deti, s potravinami zamenia a následne 
vložia do úst, budú cmúľať alebo prehltnú, 
čo by mohlo spôsobiť smrť alebo zranenie 
osoby. Takéto výrobky podobné 
potravinám doteraz regulovala smernica 
Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o 
harmonizácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa výrobkov, 
ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v 
skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú 
zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov. 
Táto smernica by sa mala zrušiť.
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zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Použitie výrobkov spotrebiteľmi nie 
je pravdepodobné v prípade, že sú za 
racionálne predvídateľných podmienok
určené na výlučné použitie odborníkmi 
a v tomto zmysle aj označené 
a prezentované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Toto nariadenie by malo byť 
v súlade so zákazom uvádzania na trh 
v prípade kozmetických zložiek 
a produktov, najmä pokiaľ ide 
o testovanie na zvieratách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať, pričom 
treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä u 
detí, seniorov a postihnutých osôb.

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú za 
racionálne predvídateľných podmienok
výrobok pravdepodobne používať, pričom 
treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä u 
detí, seniorov a postihnutých osôb. Pri 
posudzovaní rizika hroziaceho 
zraniteľným spotrebiteľom by sa malo 
náležitým spôsobom zohľadňovať 
zamýšľané a výrobcom v bezpečnostných 
pokynoch k výrobku ako také popísané 
použitie výrobku, ako aj zodpovednosť 
a povinnosti rodinných príslušníkov, 
poskytovateľov služieb či 
zamestnávateľov v oblasti dohľadu alebo 
odbornej prípravy.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1 podods. 1 písm. d) predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Pojem „zraniteľní spotrebitelia“ pokrýva široké spektrum situácií, ktoré sa vymykajú bežným 
podmienkam zodpovednosti. Riziká hroziace zraniteľným spotrebiteľom by sa preto mali 
posudzovať v súlade s tým, ako pravdepodobné je, že budú výrobok používať za racionálne
predvídateľných podmienok.

Pozmeňujúci návrh 85
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať, pričom 

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti, zloženie a 
vzhľad, ako aj kategórie spotrebiteľov, 
ktoré budú výrobok pravdepodobne 
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treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä u 
detí, seniorov a postihnutých osôb.

používať, pričom treba zohľadniť ich 
zraniteľnosť, najmä u detí, seniorov a 
postihnutých osôb.

Or. it

Odôvodnenie

Zloženie výrobku je pri posudzovaní jeho bezpečnosti kľúčovým prvkom.

Pozmeňujúci návrh 86
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať, pričom 
treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä u 
detí, seniorov a postihnutých osôb.

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti, autentickosť a 
vzhľad, ako aj kategórie spotrebiteľov, 
ktoré budú výrobok pravdepodobne 
používať, pričom treba zohľadniť ich 
zraniteľnosť, najmä u detí, seniorov a 
postihnutých osôb.

Or. fr

Odôvodnenie

Autentickosť je pre spotrebiteľa zárukou bezpečnosti. Prispieva k zaručovaniu pôvodu 
a súladu výrobku s predpismi, a preto by mala byť integrálnou súčasťou kritérií posudzovania 
bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 87
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V prípade výrobkov podliehajúcich 
harmonizačným právnym predpisom 
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Únie, ktoré neuvádzajú základné 
požiadavky, ale prostredníctvom alebo 
podľa ktorých by sa mali zohľadňovať 
aspekty spojené s používaním týchto 
výrobkov súvisiace s ochranou zdravia 
a bezpečnosťou, by sa mal predpokladať 
súlad so všeobecnou požiadavkou na 
bezpečnosť, ak sú v súlade s uvedenými 
právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Toto nariadenie by malo 
zohľadňovať tzv. výrobky príťažlivé pre 
deti, ktorých dizajn zjavne pripomína 
hračku, a hoci tieto výrobky nie sú 
hračkami, je pravdepodobné, že budú 
veľmi príťažlivé pre deti.

Or. en

Odôvodnenie

Akýkoľvek výrobok môže byť príťažlivý pre deti jednoducho preto, lebo deti sa často 
zaujímajú o predmety, ktoré používajú dospelí. Kvôli tomu je ťažké posúdiť, či je výrobok 
príťažlivý pre deti. Preto by výrobca mal zvažovať osobitné predbežné opatrenia či varovania 
len v prípade, že vzhľad výrobku zjavne pripomína hračku.

Pozmeňujúci návrh 89
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Bezpečnosť výrobkov zahŕňa aj 
ochranu osobných údajov a s ňou spojené 
aspekty (napr. koncept tzv. privacy by 
design).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 90
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Výrobky osobitne určené pre deti by 
sa mali posudzovať z hľadiska ich 
rizikovosti a vhodných krokov prijatých 
na zmiernenie tohto rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Aby nedošlo k prekrývaniu 
bezpečnostných požiadaviek a konfliktu s 
ďalšími právnymi predpismi Európskej 
únie, treba podľa tohto nariadenia 
považovať za bezpečný ten výrobok, ktorý 
spĺňa požiadavky harmonizačného 
právneho predpisu Európskej únie v 
špecifickom odvetví zameraného na 
ochranu zdravia a bezpečnosti osôb.

(14) Aby nedošlo k prekrývaniu 
bezpečnostných požiadaviek a konfliktu s 
ďalšími právnymi predpismi Európskej 
únie, treba z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia vylúčiť tie výrobky, ktoré 
podliehajú harmonizačným právnym 
predpisom Európskej únie v špecifickom 
odvetví zameraným na ochranu zdravia a 
bezpečnosti osôb.

Or. en
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(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 5 a 6 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nariadenie by sa nemalo uplatňovať na harmonizovaný tovar, aby sa zabránilo prekrývaniu 
a zbytočnostiam, keďže hlavné prvky kapitoly I už pokrývajú harmonizačné právne predpisy. 
Jasné oddelenie právnych predpisov uplatňovaných na harmonizovaný a neharmonizovaný 
spotrebný tovar by zjednodušilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky zo strany hospodárskych 
subjektov a ich presadzovanie orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Distribútor by mal zaistiť 
dodržiavanie ich povinností zo strany 
výrobcu a dovozcu, teda overiť, či je na 
výrobku alebo jeho obale uvedený jeho 
názov, názov modelu, názov značky alebo 
adresa, na ktorej možno výrobcu 
a dovozcu kontaktovať, ako aj číslo 
výrobnej šarže, sériové číslo alebo 
akékoľvek iné označenie výrobku 
umožňujúce identifikáciu výrobku.
Distribútor by nemal kontrolovať každý 
výrobok zvlášť, s výnimkou prípadu, ak sa 
domnieva, že výrobca alebo dovozca svoju 
povinnosť nesplnili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Distribútor by mal zaistiť 
dodržiavanie ich povinností zo strany 
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výrobcu a dovozcu, teda overiť, či je na 
výrobku alebo jeho obale uvedený jeho 
názov, názov modelu, názov značky alebo 
adresa, na ktorej možno výrobcu 
a dovozcu kontaktovať, ako aj číslo 
výrobnej šarže, sériové číslo alebo 
akékoľvek iné označenie výrobku 
umožňujúce identifikáciu výrobku. 
Distribútor by nemal kontrolovať každý 
výrobok zvlášť, s výnimkou prípadu, ak sa 
distribútor domnieva, že výrobca alebo 
dovozca svoju povinnosť nesplnili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Distribútor by mal zaistiť 
dodržiavanie ich povinností zo strany 
výrobcu a dovozcu, teda overiť, či je na 
výrobku alebo jeho obale uvedený jeho 
názov, názov modelu, názov značky alebo 
adresa, na ktorej možno výrobcu 
a dovozcu kontaktovať, ako aj číslo 
výrobnej šarže, sériové číslo alebo 
akékoľvek iné označenie výrobku 
umožňujúce identifikáciu výrobku. 

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že distribútor nemôže overovať pravdivosť týchto údajov, len ich 
prítomnosť.

Pozmeňujúci návrh 95
Lara Comi
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Distribútor by mal zaistiť 
dodržiavanie ich povinností zo strany 
výrobcu a dovozcu, teda overiť, ak to nie 
je objektívne nemožné a nie sú s tým 
spojené neprimerané náklady, či je na 
výrobku alebo jeho obale uvedený jeho 
názov, názov modelu, názov značky alebo 
adresa, na ktorej možno výrobcu 
a dovozcu kontaktovať, ako aj číslo 
výrobnej šarže, sériové číslo alebo 
akékoľvek iné označenie výrobku 
umožňujúce identifikáciu výrobku. 
Distribútor by nemal kontrolovať každý 
výrobok zvlášť, s výnimkou prípadu, ak sa 
distribútor domnieva, že výrobca alebo 
dovozca svoju povinnosť nesplnili.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 96
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Distribútor by mal zaistiť 
dodržiavanie ich povinností zo strany 
výrobcu a dovozcu, teda overiť, ak to nie 
je objektívne nemožné a nie sú s tým 
spojené neprimerané náklady, či je na 
výrobku alebo jeho obale uvedený jeho 
názov, názov modelu, názov značky alebo 
adresa, na ktorej možno výrobcu 
a dovozcu kontaktovať, ako aj číslo 
výrobnej šarže, sériové číslo alebo 
akékoľvek iné označenie výrobku 
umožňujúce identifikáciu výrobku. 
Distribútor by nemal kontrolovať každý 
výrobok zvlášť, s výnimkou prípadu, ak sa 
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distribútor domnieva, že výrobca alebo 
dovozca svoju povinnosť nesplnili.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku a 
vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha 
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovania výrobkov od používateľa(-ov). 
Systém identifikácie výrobkov a 
vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia a 
hospodárske subjekty dostanú presné 
informácie o nebezpečných výrobkoch, 
čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa 
zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky 
by preto mali obsahovať informácie 
umožňujúce ich identifikáciu a 
identifikáciu výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, identifikáciu dovozcu. 
Výrobcovia by mali vypracovať aj 
technickú dokumentáciu k svojim 
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-efektívny
spôsob, napr. elektronické prostriedky. 
Okrem toho by hospodárske subjekty mali 
vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich 
zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. 
Na spracovanie osobných údajov 
vykonávané v rámci tohto nariadenia sa 
vzťahuje 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.

(20) Je zásadne dôležité, aby všetky 
výrobky dostupné na európskom 
vnútornom trhu boli bezpečné, a to kvôli 
zabezpečeniu vysokého stupňa ochrany 
spotrebiteľa. Zabezpečenie identifikácie 
výrobku, označenia pôvodu a 
vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha 
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovania výrobkov od používateľov. 
Systémy identifikácie výrobkov a 
vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia a 
hospodárske subjekty dostanú presné 
informácie o nebezpečných výrobkoch, 
čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa 
zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky 
by preto mali obsahovať informácie 
umožňujúce ich identifikáciu a 
identifikáciu výrobcu a prípadne 
identifikáciu dovozcu. Výrobcovia by mali 
vypracovať aj technickú dokumentáciu k 
svojim výrobkom, pričom si môžu vybrať 
jej najvhodnejší spôsob, napr. elektronické 
prostriedky. V tomto kontexte by Komisia 
mala vytvoriť verejnú databázu 
bezpečnosti výrobkov s náležitým 
zohľadnením potrebnej dôvernosti, 
v záujme pestovania medzinárodného 
povedomia o nebezpečných výrobkoch na 
vnútornom trhu. Komisia by mala všetky 
relevantné informácie sprístupniť 
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organizáciám na ochranu spotrebiteľov, 
iným odborníkom a vnútroštátnym 
orgánom. Okrem toho by hospodárske 
subjekty mali vedieť identifikovať 
subjekty, ktoré ich zásobujú, a tie, ktorým 
ony dodali výrobok. Na spracovanie 
osobných údajov vykonávané v rámci tohto 
nariadenia sa vzťahuje 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.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 98
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku a 
vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha 
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovania výrobkov od používateľa(-ov). 
Systém identifikácie výrobkov a 
vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia a 
hospodárske subjekty dostanú presné 
informácie o nebezpečných výrobkoch, 
čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa 
zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky 
by preto mali obsahovať informácie 
umožňujúce ich identifikáciu a 
identifikáciu výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, identifikáciu dovozcu. 
Výrobcovia by mali vypracovať aj 
technickú dokumentáciu k svojim
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-efektívny spôsob, 
napr. elektronické prostriedky. Okrem toho 
by hospodárske subjekty mali vedieť 

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku a 
vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha 
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovania výrobkov od používateľov. 
Systémy identifikácie výrobkov a 
vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia a 
hospodárske subjekty dostanú presné 
informácie o nebezpečných výrobkoch, 
čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa 
zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky 
by preto mali obsahovať informácie 
umožňujúce ich identifikáciu a
identifikáciu výrobcu alebo prípadne
identifikáciu dovozcu. Výrobcovia by mali 
vypracovať aj technickú dokumentáciu k 
svojim výrobkom, pričom si môžu vybrať 
jej najvhodnejší a nákladovo
najefektívnejší spôsob, napr. elektronické 
prostriedky. Okrem toho by hospodárske 
subjekty mali vedieť identifikovať 
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identifikovať subjekty, ktoré ich zásobujú, 
a tie, ktorým ony dodali výrobok. Na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje 
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.

subjekty, ktoré ich zásobujú, a tie, ktorým 
ony dodali výrobok. Na spracovanie 
osobných údajov vykonávané v rámci tohto 
nariadenia sa vzťahuje 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.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 8 a 10 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Ak by sa na dovážanom výrobku musel uvádzať meno či názov a adresa výrobcu z krajiny
mimo EÚ, táto informácia by sa stala známou konkurentom a podnikateľským zákazníkom 
dovozcu s tým dôsledkom, že by v budúcnosti mohli tohto konkrétneho dovozcu obísť 
a odoberať tovar priamo od výrobcu z krajiny mimo EÚ. To by odrádzalo MSP od dovozu 
a viedlo by to k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže. Preto sa navrhuje, aby sa táto 
informácia uvádzala v technickej dokumentácii.

Pozmeňujúci návrh 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa 
požiadavka uvedenia údaja o pôvode. 
Údaj o krajine pôvodu pomáha 
identifikovať skutočné miesto výroby v 
prípadoch, keď výrobcu nemožno 
kontaktovať alebo jeho udaná adresa sa 
líši od skutočného miesta výroby. Tieto 
informácie môžu uľahčiť prácu orgánov 
dohľadu nad trhom pri vysledovaní 
výrobku a zistení jeho skutočného miesta 
výroby a umožnia kontakty s orgánmi 
krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo 
multilaterálnej spolupráce v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov v 

vypúšťa sa
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záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení.

Or. de

Odôvodnenie

Uvedenie údaja o pôvode je na účely vysledovateľnosti nadbytočné a neprimerané. 
Spotrebiteľom by to neprinieslo nič nové, keďže je nutné uviesť meno či názov a adresu 
výrobcu. 

Pozmeňujúci návrh 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa 
požiadavka uvedenia údaja o pôvode. 
Údaj o krajine pôvodu pomáha 
identifikovať skutočné miesto výroby v 
prípadoch, keď výrobcu nemožno 
kontaktovať alebo jeho udaná adresa sa 
líši od skutočného miesta výroby. Tieto 
informácie môžu uľahčiť prácu orgánov 
dohľadu nad trhom pri vysledovaní 
výrobku a zistení jeho skutočného miesta 
výroby a umožnia kontakty s orgánmi 
krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo 
multilaterálnej spolupráce v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov v 
záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení.

vypúšťa sa

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 7 predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Požiadavku na uvádzanie pôvodu spotrebných výrobkov neriešilo posúdenie vplyvov, ani ju 
neobsahuje nový legislatívny rámec. Nezvýšila by bezpečnosť spotrebiteľov ani 
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vysledovateľnosť výrobkov, ktoré už sú zaistené inými prostriedkami v harmonizovaných 
právnych predpisoch a správe o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR). Taktiež by na 
spotrebiteľov pôsobila zavádzajúco v prípad výrobkov, ktoré sú výsledkom zložitého 
celosvetového dodávateľského reťazca. No a napokon aj jej praktické uplatňovanie by bolo 
pre hospodárske subjekty a verejné orgány nákladné.

Pozmeňujúci návrh 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa 
požiadavka uvedenia údaja o pôvode. 
Údaj o krajine pôvodu pomáha 
identifikovať skutočné miesto výroby v 
prípadoch, keď výrobcu nemožno 
kontaktovať alebo jeho udaná adresa sa 
líši od skutočného miesta výroby. Tieto 
informácie môžu uľahčiť prácu orgánov 
dohľadu nad trhom pri vysledovaní 
výrobku a zistení jeho skutočného miesta 
výroby a umožnia kontakty s orgánmi 
krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo 
multilaterálnej spolupráce v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov v 
záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Povinné uvádzanie údaja o pôvode nezvýši bezpečnosť výrobkov. Už dnes sa na výrobkoch 
musí uvádzať adresa výrobcu a identifikačné číslo, vďaka čomu je možné výrobky vysledovať. 
Spájanie bezpečnosti výrobkov s ustanoveniami colného kódexu by pre príslušné podniky 
znamenalo významné náklady a časové investície.

Pozmeňujúci návrh 102
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa 
požiadavka uvedenia údaja o pôvode. 
Údaj o krajine pôvodu pomáha 
identifikovať skutočné miesto výroby v 
prípadoch, keď výrobcu nemožno 
kontaktovať alebo jeho udaná adresa sa 
líši od skutočného miesta výroby. Tieto 
informácie môžu uľahčiť prácu orgánov 
dohľadu nad trhom pri vysledovaní 
výrobku a zistení jeho skutočného miesta 
výroby a umožnia kontakty s orgánmi 
krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo 
multilaterálnej spolupráce v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov v 
záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa požiadavka 
uvedenia údaja o pôvode. Údaj o krajine 
pôvodu pomáha identifikovať skutočné 
miesto výroby v prípadoch, keď výrobcu 
nemožno kontaktovať alebo jeho udaná 
adresa sa líši od skutočného miesta výroby. 
Tieto informácie môžu uľahčiť prácu 
orgánov dohľadu nad trhom pri 
vysledovaní výrobku a zistení jeho 

(21) Zaistenie vysledovateľnosti výrobku 
počas celého jeho životného cyklu 
a využívanie sledovacích označení na 
určenie krajiny pôvodu a zodpovedného 
výrobcu sú veľmi dôležité veci. Súčasne 
by príslušné opatrenia nemali viesť 
k neprimeranej administratívnej záťaži. 
Základnú požiadavku vysledovateľnosti, 
ktorá zahŕňa uvedenie mena či názvu a 
adresy výrobcu, dopĺňa požiadavka 
uvedenia údaja o pôvode. Údaj o krajine 



AM\1003186SK.doc 21/161 PE516.922v03-00

SK

skutočného miesta výroby a umožnia 
kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej 
spolupráce v oblasti bezpečnosti 
spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

pôvodu pomáha identifikovať skutočné 
miesto výroby v prípadoch, keď výrobcu 
nemožno kontaktovať alebo jeho udaná 
adresa sa líši od skutočného miesta výroby. 
Súčasne môže údaj o pôvode pomôcť 
zákazníkom so získavaním informácií 
o udržateľnosti výrobku z hľadiska 
sociálnych a environmentálnych noriem, 
ako aj o všeobecnej bezpečnosti a kvalite. 
Tieto informácie môžu uľahčiť prácu 
orgánov dohľadu nad trhom pri 
vysledovaní výrobku a zistení jeho 
skutočného miesta výroby a umožnia 
kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej 
spolupráce v oblasti bezpečnosti 
spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.
Komisia by preto mala taktiež zohrávať 
aktívnejšiu úlohu pri koordinovaní 
činnosti európskych orgánov dohľadu 
nad trhom, colných orgánov a iných 
príslušných orgánov členských štátov 
a tretích krajín.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Gino Trematerra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa požiadavka 
uvedenia údaja o pôvode. Údaj o krajine 
pôvodu pomáha identifikovať skutočné 
miesto výroby v prípadoch, keď výrobcu 
nemožno kontaktovať alebo jeho udaná 
adresa sa líši od skutočného miesta výroby. 
Tieto informácie môžu uľahčiť prácu 
orgánov dohľadu nad trhom pri 
vysledovaní výrobku a zistení jeho 

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena či názvu a adresy výrobcu, dopĺňa 
požiadavka uvedenia údaja o pôvode. Údaj 
o krajine pôvodu pomáha identifikovať 
skutočné miesto výroby v prípadoch, keď 
výrobcu nemožno kontaktovať alebo jeho 
udaná adresa sa líši od skutočného miesta 
výroby. Moderné obchodné procesy 
v oblasti nákupu a spracovania materiálov 
sú také, že na zaistenie plnohodnotného 
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skutočného miesta výroby a umožnia 
kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej 
spolupráce v oblasti bezpečnosti 
spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

a presného informovania spotrebiteľov 
o skutočnom pôvode výrobku nestačí 
uviesť údaj o krajine pôvodu 
dokončeného výrobku. Informácie 
o krajine pôvodu materiálov, ktoré ho 
tvoria, zaisťujú dodržanie práva 
spotrebiteľov na informované 
rozhodovanie o nákupe. Tieto informácie 
môžu uľahčiť prácu orgánov dohľadu nad 
trhom pri vysledovaní výrobku a zistení 
jeho skutočného miesta výroby a umožnia 
kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej 
spolupráce v oblasti bezpečnosti 
spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Uvedenie údaja o pôvode výrobku je 
jediným spôsobom, ako zaistiť presné 
informovanie spotrebiteľov o jeho 
skutočnom pôvode.
Skutočnosť, že hospodárske subjekty 
dodržiavajú požiadavku na označenie 
výrobcu, samotná nutne neumožní 
určenie miesta výroby a mohla by 
spotrebiteľov zavádzať.
Údaj o pôvode preto musí byť jasne 
viditeľný, aby sa spotrebitelia mohli 
rozhodovať o nákupe informovanejším 
spôsobom a zohľadňovať ďalšie údaje 
o rôznych etapách výroby či dodržiavaní 
prísnych noriem v oblasti kvality, 
sociálnych podmienok a životného 
prostredia.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 106
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Postupy podania žiadosti o 
vypracovanie európskej normy na podporu 
tohto nariadenia, ako aj postupy podania 
formálnych námietok proti týmto normám,
treba stanoviť v tomto nariadení a 
zosúladiť s nariadením (EÚ) č. 1025/2012. 
V záujme zaistenia celkovej jednoty 
európskej normalizácie by sa žiadosti o 
európske normy alebo námietky proti 
týmto normám mali predkladať výboru 
zriadenému na základe uvedeného 
nariadenia po primeranej konzultácii s 
expertmi členských štátov v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov.

(24) Postupy podania žiadosti o 
vypracovanie európskej normy na podporu 
tohto nariadenia, ako aj postupy podania 
formálnych námietok proti týmto normám,
treba stanoviť v tomto nariadení a 
zosúladiť s nariadením (EÚ) č. 1025/2012. 
V záujme zaistenia celkovej jednoty 
európskej normalizácie by sa žiadosti o 
európske normy alebo námietky proti 
týmto normám mali predkladať výboru 
zriadenému na základe uvedeného 
nariadenia po primeranej konzultácii s 
expertmi členských štátov v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
a relevantnými zainteresovanými 
subjektmi.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 16 ods. 1 predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Komisia by podľa možnosti mala pri určovaní obsahu nových európskych bezpečnostných 
noriem zohľadňovať názory zainteresovaných subjektov, aby sa zaistila relevantnosť, 
primeranosť a účinnosť týchto noriem.

Pozmeňujúci návrh 107
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zaistenia jednotných 
podmienok realizácie tohto nariadenia by 
sa Európskej komisii mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
výnimku z povinnosti informovať orgány 
dohľadu nad trhom o výrobkoch 
predstavujúcich riziko, pokiaľ ide o druh 
nosiča údajov a jeho umiestnenie na 
výrobku na účely systému 
vysledovateľnosti, pokiaľ ide o žiadosti o 
normalizačné práce podané v európskych 
normalizačných organizáciách a
rozhodnutia o formálnych námietkach proti 
európskym normám. Uvedené právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie

(27) V záujme zaistenia jednotných 
podmienok realizácie tohto nariadenia by 
sa Európskej komisii mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
výnimku z povinnosti informovať orgány 
dohľadu nad trhom o výrobkoch 
predstavujúcich riziko, pokiaľ ide o druh 
nosiča údajov a jeho umiestnenie na 
výrobku na účely systému 
vysledovateľnosti a pokiaľ ide o 
rozhodnutia o formálnych námietkach proti 
európskym normám. Uvedené právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 16 ods. 1 predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nové európske bezpečnostné normy pre spotrebné výrobky podľa článku 4 by sa mali 
považovať za normy dopĺňajúce základný akt pridaním nepodstatných prvkov v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ. So zreteľom na veľmi všeobecnú povahu článku 4 by Európsky 
parlament a Rada mali mať možnosť odvolať mandát udelený Komisii v oblasti prijímania 
nových noriem, alebo proti nemu vysloviť námietky. Preto je vhodné prijať mandát 
prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 108
Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom zachovania vysokej úrovne 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov by sa 
Komisii mala udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, 
pokiaľ ide o výrobky, pri ktorých nie je 
potrebné uvádzať na výrobku ako takom 
názov a adresu výrobcu a dovozcu z 
dôvodu nízkej úrovne rizika súvisiaceho s 
týmito výrobkami, a pokiaľ ide o 
identifikáciu a vysledovateľnosť 
výrobkov, ktoré predstavujú potenciálne 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Identifikácia výrobkov a hospodárskych subjektov, ako aj vysledovateľnosť výrobkov, sú
kľúčové záležitosti. Na zaistenie bezpečnosti výrobkov uvádzaných na trh je zásadne dôležité 
jasné určenie a vymedzenie povinností a úloh jednotlivých subjektov.

Pozmeňujúci návrh 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom zachovania vysokej úrovne 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov by sa 
Komisii mala udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, 
pokiaľ ide o výrobky, pri ktorých nie je 

vypúšťa sa
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potrebné uvádzať na výrobku ako takom 
názov a adresu výrobcu a dovozcu z 
dôvodu nízkej úrovne rizika súvisiaceho s 
týmito výrobkami, a pokiaľ ide o 
identifikáciu a vysledovateľnosť 
výrobkov, ktoré predstavujú potenciálne 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 110
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom zachovania vysokej úrovne 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov by sa 
Komisii mala udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky, pri ktorých nie je potrebné 
uvádzať na výrobku ako takom názov a 
adresu výrobcu a dovozcu z dôvodu nízkej 
úrovne rizika súvisiaceho s týmito 
výrobkami, a pokiaľ ide o identifikáciu a 
vysledovateľnosť výrobkov, ktoré 
predstavujú potenciálne závažné riziko pre 
zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 

(29) S cieľom zachovania vysokej úrovne 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov by sa
Komisii mala udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ 
ide o výrobky, pri ktorých nie je potrebné 
uvádzať na výrobku ako takom názov a 
adresu výrobcu a dovozcu z dôvodu nízkej 
úrovne rizika súvisiaceho s týmito 
výrobkami, a pokiaľ ide o identifikáciu a 
vysledovateľnosť výrobkov, ktoré 
predstavujú potenciálne závažné riziko pre 
zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, 
predovšetkým s organizáciami na ochranu 
spotrebiteľov. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a 
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parlamentu a Rade. vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 111
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy Predmet a cieľ úpravy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
uvedených alebo sprístupnených na trhu 
Európskej únie.

Cieľom tohto nariadenia je zaistiť 
náležité fungovanie vnútorného trhu pri 
súčasnom zaistení vysokého stupňa 
ochrany zdravia, bezpečnosti a 
spotrebiteľa.
Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
uvedených alebo sprístupnených na trhu 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh jednoznačne vymedzuje cieľ nariadenia tým, že zavádza úzku väzbu 
medzi ním a článkom 114 ZFEÚ.
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Pozmeňujúci návrh 113
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
uvedených alebo sprístupnených na trhu 
Európskej únie.

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
uvedených alebo sprístupnených na trhu 
Európskej únie, a jeho hlavným cieľom je 
zaistiť, aby výrobky, ktoré sú na 
vnútornom trhu k dispozícii, boli pre 
spotrebiteľov bezpečné.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 114
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) je pravdepodobné, že za vhodných 
predpokladateľných okolností ich použijú 
spotrebitelia, aj keď pre nich nie sú určené;

(b) je pravdepodobné, že za racionálne
predvídateľných podmienok ich použijú 
spotrebitelia, aj keď pre nich nie sú určené; 
použitie výrobkov spotrebiteľmi nie je 
pravdepodobné v prípade, že sú za 
racionálne predvídateľných podmienok 
určené na výlučné použitie odborníkmi 
a v tomto zmysle aj označené 
a prezentované;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by pomohol zabezpečiť tak potrebnú právnu istotu pre výrobcov 
profesionálnych výrobkov, ktorí v bezpečnostných informáciách a pokynoch pre používateľov 
jasne uviedli, že sú určené na použitie profesionálmi za uvedených podmienok, napríklad 
školenými dospelými pod dohľadom ich zamestnávateľa. Mohlo by to napríklad zahŕňať 
profesionálne nástroje alebo inštalačné zariadenia, ktorých predaj v maloobchodných hobby 
predajniach nebol nikdy zamýšľaný alebo bol povolený len za osobitných podmienok 
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prezentácie zo strany výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 115
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) je pravdepodobné, že za vhodných 
predpokladateľných okolností ich použijú 
spotrebitelia, aj keď pre nich nie sú určené;

(b) je pravdepodobné, že za racionálne
predvídateľných podmienok ich použijú 
spotrebitelia, aj keď pri uvedení na trh 
neboli pre spotrebiteľov určené; 

Or. de

Odôvodnenie

Toto sa týka najmä nemeckého prekladu: mal by byť formulovaný tak, aby bolo jasné, že 
zámerom článku 2 ods. 1 písm. b) návrhu je iba zaistenie toho, aby do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia patrili aj výrobky, ktoré za racionálne predvídateľných podmienok budú používať 
aj spotrebitelia. Zámerom nie je to, aby sa tu regulovalo nesprávne používanie výrobkov 
spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci návrh 116
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) spotrebitelia sú im vystavení v 
súvislosti s prijímaním poskytovaných 
služieb.

(c) spotrebiteľom sa poskytujú pri 
poskytovaní služby, bez ohľadu na to, či 
výrobok používa sám spotrebiteľ alebo 
nie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Lara Comi
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, 
ktoré sa sprístupňujú na trhu ako výrobky, 
ktoré sa pred použitím musia opraviť alebo 
obnoviť.

2. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, 
ktoré sa sprístupňujú na trhu ako výrobky, 
ktoré sa pred použitím musia opraviť alebo 
obnoviť, ani výrobkov z druhej ruky, ktoré 
boli pôvodne uvedené na trh pred 
nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zabrániť retroaktívnosti právnej úpravy vo vzťahu k výrobkom z druhej ruky.

Pozmeňujúci návrh 118
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) lieky na humánne použitie a na 
veterinárne použitie;

(a) lieky a zdravotnícke pomôcky na 
humánne použitie a na veterinárne 
použitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) materiály a predmety, ktoré sú určené 
na styk s potravinami, ak riziká súvisiace 
s týmito výrobkami upravuje nariadenie 

vypúšťa sa
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(ES) č. 1935/2004 alebo iné právne 
predpisy Európskej únie týkajúce sa 
potravín;

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže tieto výrobky podliehajú harmonizačnému nariadeniu (nariadenie (ES) č. 1935/2004), 
bolo by vhodnejšie, aby sa na nich vzťahovali ustanovenia článku 2 ods. 4, podobne ako na 
iné výrobky, na ktoré sa uplatňujú požiadavky určené na ochranu ľudského zdravia a 
bezpečnosti stanovené v harmonizačných právnych predpisoch. Okrem toho by úplné 
vylúčenie týchto výrobkov z rozsahu pôsobnosti nariadenia viedlo k tomu, že by sa príslušné 
subjekty zbavili informačných povinností, najmä v oblasti informovania o pôvode.

Pozmeňujúci návrh 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) zdravotnícke pomôcky v zmysle 
smernice 93/42/EHS o zdravotníckych 
pomôckach, smernice 90/385/EHS 
o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach a smernice 
98/79/ES o diagnostických zdravotných 
pomôckach in vitro;

Or. de

Odôvodnenie

Odkazy na ešte stále účinné smernice by sa mali zmeniť v súlade s návrhom nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009, ktorý sa 
v súčasnosti posudzuje a ešte nebol prijatý, a s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Pozmeňujúci návrh 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ja) stavebné výrobky v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011;

Or. de

Odôvodnenie

Nie je potrebné meniť pravidlá pre stavebné výrobky: patria do pôsobnosti príslušných 
nariadení.

Pozmeňujúci návrh 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zariadenia, na ktorých sa spotrebitelia 
premiestňujú alebo v nich cestujú a ktoré 
sú obsluhované poskytovateľom služby v 
rámci služby poskytovanej spotrebiteľovi;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 123
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) stavebné výrobky podľa nariadenia 
(EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky určené na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto 
predpisov.

4. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, pri 
ktorých sa uplatňujú požiadavky určené na 
ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 5 a 6 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nariadenie by sa nemalo uplatňovať na harmonizovaný tovar, aby sa zabránilo prekrývaniu 
a zbytočnostiam, keďže hlavné prvky kapitoly I už pokrývajú harmonizačné právne predpisy. 
Jasné oddelenie právnych predpisov uplatňovaných na harmonizovaný a neharmonizovaný 
spotrebný tovar by zjednodušilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky zo strany hospodárskych 
subjektov a ich presadzovanie orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 125
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky určené na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto 
predpisov.

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky určené na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie, alebo ak sa v týchto 
právnych predpisoch uvádzajú alebo sa na 
ich základe určujú požiadavky 
uplatňované na tieto výrobky určené na 
ochranu zdravia a bezpečnosti osôb.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky určené na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto 
predpisov.

4. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, pri 
ktorých sa uplatňujú požiadavky určené na 
ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z cieľov nariadenia je zjednodušenie. To sa nedosiahne, ak nový návrh zavedie 
dvojkoľajnosť opatrení, ktoré už upravujú súčasné harmonizačné právne predpisy 
zabezpečujúce konkrétnejšie požiadavky na bezpečnosť výrobkov. Tento prístup Komisie 
povedie k nejasnosti v oblasti toho, čo vlastne platí, a tým pádom ku zvýšeniu nákladov pre 
podnikateľov.

Pozmeňujúci návrh 127
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky určené na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto 
predpisov.

4. Kapitol III sa netýka výrobkov, pri 
ktorých sa uplatňujú požiadavky určené na 
ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov, a kapitola 
II sa uplatňuje ako doplnok k aspektom, 
ktorých sa uvedené právne predpisy 
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netýkajú.

Or. es

Odôvodnenie

Oba návrhy (SRPP a ASM) sú v súlade s nariadením 765/08 a rozhodnutím 768/08. Rovnako 
ako sa do jediného legislatívneho aktu dostáva dohľad nad trhom, chceli by sme, aby aj 
minimálne povinnosti hospodárskych subjektov boli vymedzené v jedinom texte. Vďaka tomu 
bude práca orgánov dohľadu nad trhom ľahšia a znesiteľnejšia. V prípade niekoľkých 
osobitných smerníc prebieha revízia, a ak si kvôli svojim vlastnostiam akýkoľvek výrobok 
vyžaduje presnú špecifikáciu, budú ju obsahovať tieto smernice.

Pozmeňujúci návrh 128
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti a, v 
uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu nepredstavuje v súvislosti s 
používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti a prípadne
požiadaviek na uvedenie do prevádzky, 
inštaláciu, údržbu, odbornú prípravu a 
dohľad nepredstavuje v súvislosti s 
používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

Or. en

Odôvodnenie

Pri posudzovaní bezpečnosti výrobku by sa mali náležitým spôsobom zohľadniť zodpovednosť 
a povinnosti členov rodiny, poskytovateľov služieb či zamestnávateľov v oblasti dohľadu 
alebo odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti a, v 
uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
prevádzky, inštalácie, požiadaviek na 
údržbu nepredstavuje v súvislosti s 
používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý je pravý a ktorý za bežných 
alebo racionálne predvídateľných 
podmienok používania vrátane životnosti 
a prípadne požiadaviek na uvedenie do 
prevádzky, inštaláciu a údržbu
nepredstavuje v súvislosti s používaním 
žiadne riziko alebo len minimálne riziko, 
ktoré sa považuje za prijateľné a je v 
súlade s vysokou úrovňou ochrany zdravia 
a bezpečnosti osôb;

Or. de

Odôvodnenie

Falšované výrobky môžu predstavovať významné riziko pre zdravie a bezpečnosť, 
a vymedzenie bezpečného výrobku by preto malo zahŕňať odkaz na jeho pravosť.

Pozmeňujúci návrh 130
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti a, v
uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu nepredstavuje v súvislosti s 
používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
autentický výrobok, ktorý za bežných 
alebo racionálne predvídateľných 
podmienok používania vrátane životnosti a
prípadne uvedenia do prevádzky, inštalácie 
a požiadaviek na údržbu nepredstavuje v 
súvislosti s používaním žiadne riziko alebo 
len minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

Or. fr
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Odôvodnenie

Autentickosť je pre spotrebiteľa zárukou bezpečnosti. Prispieva k zaručovaniu pôvodu 
a súladu výrobku s predpismi, a preto by mala byť integrálnou súčasťou kritérií posudzovania 
bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 131
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti a, v 
uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
prevádzky, inštalácie, požiadaviek na 
údržbu nepredstavuje v súvislosti s 
používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti a prípadne 
požiadaviek na uvedenie do prevádzky, 
inštaláciu a údržbu nepredstavuje v 
súvislosti s používaním žiadne riziko alebo 
len minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

Or. en

Odôvodnenie

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates 
any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, 
which already specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations; 
•eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
in this Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use”; or “duration of use”; •removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: 
“putting into service, installation and maintenance”.

Pozmeňujúci návrh 132
Wim van de Camp
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Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „model výrobku“ znamená výrobky, 
ktoré sú považované za charakteristické 
tým, že majú rovnaké alebo podobné 
základné vlastnosti, pričom prípadné 
rozdiely nemajú žiaden vplyv na stupeň 
ich bezpečnosti, ak výrobca alebo dovozca 
nedokáže opak;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem modelu je základným kameňom práce orgánov dohľadu. Testovanie a dohľad sa týka 
modelov. Niekoľko hráčov na trhu však buď nepoužíva žiadne označenie modelu, alebo 
naopak znásobuje počet modelov výrobkov, ktoré sú v skutočnosti podobné, čo zdržuje prácu 
orgánov dohľadu a odrádza ich od uskutočňovania kontrol, keďže to výrazne zvyšuje 
množstvo prostriedkov, ktoré na kontroly potrebujú.

Pozmeňujúci návrh 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „model výrobku“ znamená výrobky, 
ktoré sú považované za odlišné, hoci majú 
rovnaké alebo podobné základné 
vlastnosti, s rozdielmi, ktoré nemajú 
žiaden vplyv na stupeň ich bezpečnosti, ak 
výrobca alebo dovozca nedokáže opak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Matteo Salvini
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Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „nebezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý nie je bezpečným výrobkom 
v zmysle bodu 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) „model výrobku“ znamená výrobky, 
ktoré sú považované za charakteristické 
tým, že majú rovnaké alebo podobné 
základné vlastnosti, pričom prípadné 
rozdiely nemajú žiaden vplyv na stupeň 
ich bezpečnosti, ak výrobca alebo dovozca 
nedokáže opak;

Or. it

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že distribútor nemôže overovať pravdivosť týchto prvkov, len ich 
prítomnosť.

Pozmeňujúci návrh 136
Matteo Salvini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) „model výrobku“ znamená výrobky, 
ktoré sú považované za charakteristické 
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tým, že majú rovnaké alebo podobné 
základné vlastnosti, pričom prípadné 
rozdiely nemajú žiaden vplyv na stupeň 
ich bezpečnosti, ak výrobca alebo dovozca 
nedokáže opak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Josef Weidenholzer

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 trhu Únie v rámci obchodnej 
činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;
zahŕňa tiež všetky formy predaja na 
diaľku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 138
Josef Weidenholzer

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 trhu Únie; zahŕňa tiež všetky 
formy predaja na diaľku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 139
Ashley Fox
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) „výrobok prinášajúci závažné 
riziko“ je výrobok prinášajúci riziko, ktoré 
si vyžaduje urýchlený zásad a ďalšie 
kroky, a to aj v prípade iných než 
okamžitých účinkov, akýkoľvek výrobok 
nespĺňajúci základnú požiadavku 
vymedzenú v harmonizačných právnych 
predpisoch, ako aj akýkoľvek výrobok 
nespĺňajúci všeobecnú požiadavku na 
bezpečnosť, ako je vymedzená v mandáte 
udelenom Komisiou normalizačnej 
organizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Ashley Fox

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) „modely výrobkov“ sú výrobky, 
ktoré sú považované za charakteristické 
tým, že majú rovnaké alebo podobné 
základné vlastnosti; prípadné rozdiely by 
nemali mať žiaden vplyv na stupeň ich 
bezpečnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Testovanie a dohľad sa týka modelov. Niekoľko hráčov na trhu však buď nepoužíva žiadne 
označenie modelu, alebo naopak znásobuje počet modelov výrobkov, ktoré sú v skutočnosti 
podobné, čo zdržuje prácu orgánov dohľadu a odrádza ich od uskutočňovania kontrol, keďže 
to výrazne zvyšuje množstvo prostriedkov, ktoré na kontroly potrebujú.
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Pozmeňujúci návrh 141
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) „zraniteľní spotrebitelia“ sú osoby, 
ktoré majú ťažkosti s prístupom 
k relevantným informáciám pre 
spotrebiteľom a s porozumením týmto 
informáciám, alebo ktoré kvôli svojmu 
duševnému, telesnému alebo 
psychologickému postihnutiu či veku sú 
viac vystavené bezpečnostnému riziku 
a tak potrebujú osobitnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa výrobok 
považuje za výrobok, ktorý spĺňa 
požiadavku všeobecnej bezpečnosti 
stanovenú v článku 4 v nasledujúcich
prípadoch:

Na účely tohto nariadenia sa výrobok 
považuje za bezpečný výrobok v 
nasledujúcich prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) pokiaľ ide o riziká upravené 
požiadavkami určenými na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúcimi z týchto predpisov, ak spĺňa 
uvedené požiadavky;

vypúšťa sa

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2 a 6 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nariadenie by sa nemalo uplatňovať na harmonizovaný tovar, aby sa zabránilo prekrývaniu 
a zbytočnostiam, keďže hlavné prvky kapitoly I už pokrývajú harmonizačné právne predpisy. 
Jasné oddelenie právnych predpisov uplatňovaných na harmonizovaný a neharmonizovaný 
spotrebný tovar by zjednodušilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky zo strany hospodárskych 
subjektov a ich presadzovanie orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 145
Heide Rühle

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

(a) pokiaľ ide o riziká upravené 
požiadavkami určenými na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúcimi z týchto predpisov, ak spĺňa 
uvedené požiadavky;

(a) pokiaľ ide o riziká upravené 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie určenými na ochranu zdravia a 
bezpečnosti osôb, ak spĺňa požiadavky 
stanovené v týchto harmonizačných 
právnych predpisoch Únie alebo 
prostredníctvom týchto predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v 
písm. a), pokiaľ ide o riziká upravené 
európskymi normami, ak spĺňa príslušné 
európske normy alebo ich časti, pričom 
odkaz na tieto normy bol zverejnený v 
Úradnom vestníku Európskej únie v súlade 
s článkami 16 a 17;

(b) pokiaľ ide o riziká upravené 
európskymi normami, ak spĺňa príslušné 
európske normy alebo ich časti, pričom 
odkaz na tieto normy bol zverejnený v 
Úradnom vestníku Európskej únie v súlade 
s článkami 16 a 17;

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2 a 6 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nariadenie by sa nemalo uplatňovať na harmonizovaný tovar, aby sa zabránilo prekrývaniu 
a zbytočnostiam, keďže hlavné prvky kapitoly I už pokrývajú harmonizačné právne predpisy. 
Jasné oddelenie právnych predpisov uplatňovaných na harmonizovaný a neharmonizovaný 
spotrebný tovar by zjednodušilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky zo strany hospodárskych 
subjektov a ich presadzovanie orgánmi dohľadu nad trhom.
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Pozmeňujúci návrh 147
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v 
písm. a), pokiaľ ide o riziká upravené 
európskymi normami, ak spĺňa príslušné 
európske normy alebo ich časti, pričom 
odkaz na tieto normy bol zverejnený v 
Úradnom vestníku Európskej únie v súlade 
s článkami 16 a 17;

(b) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v 
písm. a), pokiaľ ide o riziká upravené 
európskymi normami, ak spĺňa príslušné 
európske normy alebo ich časti, pričom 
odkaz na tieto normy bol zverejnený v 
Úradnom vestníku Európskej únie v súlade 
s článkami 16 a 17, a prípadne ak spĺňa 
dodatočné zdravotné a bezpečnostné 
požiadavky uvedené v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom sa 
výrobok sprístupňuje na trhu;

Or. fr

Odôvodnenie

V niektorých prípadoch môže byť výrobok, ktorý je v úplnom súlade s príslušnými európskymi 
normami, považovaný za bezpečný len v prípade, ak je v súlade aj s vnútroštátnymi 
bezpečnostnými požiadavkami prijatými v súlade so Zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 148
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v 
písm. a) a európske normy uvedené v 
písm. b), pokiaľ ide o riziká upravené 
požiadavkami na ochranu zdravia a 

(c) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v európskych normách 
uvedených v písm. b) alebo vyplývajúce z 
týchto noriem, pokiaľ ide o riziká 
upravené požiadavkami na ochranu zdravia 
a bezpečnosti stanovenými v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
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bezpečnosti stanovenými v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, ak spĺňa 
uvedené vnútroštátne požiadavky.

výrobok sprístupnený na trhu, ak spĺňa 
uvedené vnútroštátne požiadavky.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2 a 6 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nariadenie by sa nemalo uplatňovať na harmonizovaný tovar, aby sa zabránilo prekrývaniu 
a zbytočnostiam, keďže hlavné prvky kapitoly I už pokrývajú harmonizačné právne predpisy. 
Jasné oddelenie právnych predpisov uplatňovaných na harmonizovaný a neharmonizovaný 
spotrebný tovar by zjednodušilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky zo strany hospodárskych 
subjektov a ich presadzovanie orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 149
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v 
písm. a) a európske normy uvedené v písm. 
b), pokiaľ ide o riziká upravené 
požiadavkami na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovenými v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, ak spĺňa 
uvedené vnútroštátne požiadavky.

(c) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie alebo vyplývajúce z 
týchto predpisov uvedené v písm. a) a 
európske normy uvedené v písm. b), pokiaľ 
ide o riziká upravené požiadavkami na 
ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými 
v právnych predpisoch členského štátu, v 
ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, ak 
spĺňa uvedené vnútroštátne pravidlá, 
pričom tie musia byť v súlade s právom 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Wim van de Camp
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Subjekt, ktorý na trh uvádza výrobok
nespadajúci do prípadov uvedených 
v odseku 1, poskytne orgánom dohľadu 
nad trhom aj akémukoľvek 
hospodárskemu subjektu, ktorému sa 
výrobky distribuujú, na požiadanie dôkazy 
o bezpečnosti výrobku. V prípade 
nedodržania tejto požiadavky sa výrobok 
z trhu stiahne.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnako, ako sa uvádza už vo všeobecnej smernici o bezpečnosti výrobkov, v prípade 
výrobkov nespĺňajúcich harmonizovanú normu alebo vnútroštátny či harmonizovaný právny 
predpis v skutočnosti nesú dôkazné bremeno hospodárske subjekty. Je zásadne dôležité 
ozrejmiť v tomto nariadení dôsledky tejto zásady, a to najmä v čase, keď orgány dohľadu nad 
trhom ťažko hľadajú prostriedky na primerané fungovanie.

Pozmeňujúci návrh 151
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 5 - odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prezumpcia bezpečnosti nezbavuje orgány 
dohľadu nad trhom povinnosti podnikať 
podľa tohto nariadenia kroky v oblasti 
dohľadu nad trhom v prípade, že sa 
objavia nové dôkazy o rizikách, ktoré 
výrobok prináša, to aj keď spĺňa alebo 
dodržiava požiadavky.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 152
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Pri posudzovaní bezpečnosti výrobku sa 
v každom prípade zohľadňuje zásada 
predbežnej opatrnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 153
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizačné právne 
predpisy Európskej únie, európske normy 
alebo požiadavky na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovené právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, uvedené v 
článku 5 písm. a), b) a c), pri hodnotení 
bezpečnosti výrobku sa zohľadnia 
nasledujúce hľadiská, predovšetkým:

vypúšťa sa

(a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž a v 
uplatniteľnom prípade na inštaláciu a 
údržbu;
(b) vplyv na iné výrobky, ak sa racionálne 
predpokladá, že sa výrobok bude používať 
s inými výrobkami;
(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky 
varovania a návody na jeho použitie a 
likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo 
informácie týkajúce sa výrobku;
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(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;
(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou z 
dôvodu jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, 
balenia, označenia, objemu, veľkosti 
alebo iných vlastností.
Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne 
bezpečnosti alebo dostupnosť iných 
výrobkov predstavujúcich nižší stupeň 
rizika nie sú dostatočným dôvodom na to, 
aby sa výrobok považoval za nie bezpečný.

Or. en

(pozri článok 3 ods. 3 smernice 2001/95/ES)

Odôvodnenie

Súčasný systém posudzovania dodržiavania bezpečnostných požiadaviek v prípade 
spotrebných výrobkov (ktorý funguje veľmi dobre) by sa mal zachovať. Nové prvky, ktoré by 
mohli hospodárske subjekty a orgány na presadzovanie práva zmiasť, by sa mali posudzovať 
na dobrovoľnom základe, aby sa vytvorila právna istota. Na tento účel by sa malo zmeniť
poradie prvého a druhého odseku v článku 6 a nový odsek 2 by mal vychádzať z „možnosti“ 
uplatnenia.

Pozmeňujúci návrh 154
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak neexistujú európske normy alebo 
požiadavky na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovené právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, uvedené v 
článku 5 písm. b) a c), skutočnosť, či 
výrobok spĺňa všeobecnú požiadavku na 
bezpečnosť sa posudzuje pri zohľadnení 
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predovšetkým týchto prvkov, ak existujú:
(a) nezáväzné vnútroštátne normy 
transponujúce príslušné európske normy 
iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 5 
písm. b);
(b) normy vypracované členskými štátmi, 
kde sa výrobok predáva; 
(c) odporúčania Komisie, ktorými sa 
stanovujú usmernenia na posudzovanie 
bezpečnosti výrobkov;
(d) zásady správnej praxe pre bezpečnosť 
výrobkov platné v príslušnej oblasti;
(e) aktuálna úroveň poznatkov 
a technológie.

Or. en

(pozri článok 3 ods. 3 smernice 2001/95/ES a pozmeňujúce návrhy k článkom 2, 5 a 6 ods. 1 
a 2 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Súčasný systém posudzovania dodržiavania bezpečnostných požiadaviek v prípade 
spotrebných výrobkov (ktorý funguje veľmi dobre) by sa mal zachovať. Nové prvky, ktoré by 
mohli hospodárske subjekty a orgány na presadzovanie práva zmiasť, by sa mali posudzovať 
na dobrovoľnom základe, aby sa vytvorila právna istota. Na tento účel by sa malo zmeniť
poradie prvého a druhého odseku v článku 6 a nový odsek 2 by mal vychádzať z „možnosti“ 
uplatnenia.

Pozmeňujúci návrh 155
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak neexistujú harmonizačné právne 
predpisy Európskej únie, európske normy 
alebo požiadavky na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovené právnymi predpismi 
členského štátu, v ktorom je výrobok 
sprístupnený na trhu, uvedené v článku 5 
písm. a), b) a c), pri hodnotení bezpečnosti 

Ak neexistujú harmonizačné právne 
predpisy Únie, európske normy alebo 
požiadavky na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovené právnymi predpismi 
členského štátu, v ktorom je výrobok 
sprístupnený na trhu, uvedené v článku 5 
písm. a), b) a c), pred sprístupnením 
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výrobku sa zohľadnia nasledujúce 
hľadiská, predovšetkým:

výrobku na trhu sa uskutoční posúdenie 
bezpečnosti v súlade s týmito kritériami:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 156
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak neexistujú harmonizačné právne 
predpisy Európskej únie, európske normy 
alebo požiadavky na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovené právnymi predpismi 
členského štátu, v ktorom je výrobok 
sprístupnený na trhu, uvedené v článku 5 
písm. a), b) a c), pri hodnotení bezpečnosti 
výrobku sa zohľadnia nasledujúce 
hľadiská, predovšetkým:

Ak nie sú súčasťou harmonizačných 
predpisov Únie, európskych noriem alebo 
požiadaviek na ochranu zdravia a 
bezpečnosti stanovených právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, uvedené v 
článku 5 písm. a), b) a c), zohľadňujú sa
pri hodnotení bezpečnosti výrobku 
nasledujúce hľadiská, predovšetkým:

Or. es

Odôvodnenie

Všetky aspekty uvedené v písmenách a) až e) sú všeobecné aspekty zohľadňované pri 
posudzovaní rizikovosti výrobku, a nie všetky z nich sú súčasťou osobitných právnych 
predpisov EÚ a členských štátov. Preto sa navrhuje, aby sa tieto požiadavky uplatňovali na 
všetky výrobky, bez ohľadu na to, či sú harmonizované, a to najmä písmeno e), ktoré vychádza 
zo všeobecnej požiadavky kladenej na všetky výrobky uvedenej v smernici 87/357/EHS (ktorá 
sa ruší).

Pozmeňujúci návrh 157
Josef Weidenholzer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto kritériá by mali zohľadňovať všetky 
hospodárskej subjekty v celom výrobnom 
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a distribučnom reťazci. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 158
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž a v 
uplatniteľnom prípade na inštaláciu a 
údržbu;

(a) vlastnosti výrobku vrátane 
autentickosti, zloženia, balenia, návodu na 
montáž a prípadne na inštaláciu a údržbu;

Or. fr

Odôvodnenie

Autentickosť je pre spotrebiteľa zárukou bezpečnosti. Prispieva k zaručovaniu pôvodu 
a súladu výrobku s predpismi, a preto by mala byť integrálnou súčasťou kritérií posudzovania 
bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 159
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky 
varovania a návody na jeho použitie a 
likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo 
informácie týkajúce sa výrobku;

(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky 
varovania a návody na jeho použitie a 
likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo 
informácie týkajúce sa výrobku, ktoré 
môžu mať aj podobu samostatných 
obrázkov či piktogramov;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 160
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky 
varovania a návody na jeho použitie a 
likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo 
informácie týkajúce sa výrobku;

(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky 
varovania a návody na jeho použitie a 
likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo 
informácie týkajúce sa výrobku, ktoré 
môžu mať aj podobu samostatných 
obrázkov či piktogramov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 161
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov, v prípade 
ktorých je pravdepodobné, že budú za 
racionálne predvídateľných podmienok 
výrobok používať;

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k odôvodneniu 13 a článku 16 ods. 2 predložené rovnakým 
autorom)

Odôvodnenie

Pojem „zraniteľní spotrebitelia“ pokrýva široké spektrum situácií, ktoré sa vymykajú bežným 
podmienkam zodpovednosti. Riziká hroziace zraniteľným spotrebiteľom by sa preto mali 
posudzovať v súlade s tým, ako pravdepodobné je, že budú výrobok používať za racionálne 
predvídateľných podmienok. Tento pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou pozmeňujúceho 
návrhu na začlenenie nového čl. 16 ods. 2a, ktorý predložil rovnaký autor.
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Pozmeňujúci návrh 162
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku za racionálne 
predvídateľných podmienok, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov ako deti, staršie 
a zdravotne postihnuté osoby, pri 
súčasnom zohľadnení zraniteľnosti 
spôsobenej konkrétnymi kategóriami 
výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov ako deti, staršie 
a zdravotne postihnuté osoby, pri 
súčasnom zohľadnení zraniteľnosti 
spôsobenej osobitnými rizikami výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Andreas Schwab

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

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;

(d) vlastnosti spotrebiteľov vystavených 
riziku pri používaní výrobku

Or. de

Pozmeňujúci návrh 165
Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou z dôvodu 
jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, balenia, 
označenia, objemu, veľkosti alebo iných 
vlastností.

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok:

- ktorý nie je potravinou, pripomína 
potravinu a mohol by sa ľahko zameniť s 
potravinou z dôvodu jeho tvaru, vône, 
farby, vzhľadu, balenia, označenia, 
objemu, veľkosti alebo iných vlastností.

- ktorý nie je hračkou, zjavne pripomína 
hračku a je pravdepodobné, že bude 
osobitne príťažlivý pre deti.

Or. en

Odôvodnenie

Akýkoľvek výrobok môže byť príťažlivý pre deti jednoducho preto, lebo deti sa často 
zaujímajú o predmety, ktoré používajú dospelí. Kvôli tomu je ťažké posúdiť, či je výrobok 
príťažlivý pre deti. Preto by výrobca mal zvažovať osobitné predbežné opatrenia či varovania 
len v prípade, že vzhľad výrobku zjavne pripomína hračku.
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Pozmeňujúci návrh 166
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou z dôvodu 
jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, balenia, 
označenia, objemu, veľkosti alebo iných 
vlastností.

(e) vzhľad výrobku, jeho vlastnosti 
a balenie, a to predovšetkým v prípadoch, 
keď výrobok, ktorý nie je potravinou, 
pripomína potravinu a mohol by sa ľahko 
zameniť s potravinou z dôvodu jeho tvaru, 
vône, farby, vzhľadu, balenia, označenia, 
objemu, veľkosti alebo iných vlastností, 
najmú v prípade výrobku, ktorý môže deti 
priťahovať k takému použitiu, ktoré 
predstavuje riziko pre ich zdravie a 
bezpečnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou z dôvodu 
jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, balenia, 
označenia, objemu, veľkosti alebo iných 
vlastností.

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou z dôvodu 
jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, balenia, 
označenia, objemu, veľkosti alebo iných 
vlastností; alebo ak je výrobok príťažlivý 
pre deti kvôli svojim vlastnostiam: tvar, 
ozdoby, vôňa, zvuk, pohyb atď.

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa začleniť do písmena e) výrobky, ktoré sú pre deti príťažlivé, ale ktoré pre nich 
môžu byť nebezpečné (napríklad gumy s tvarom a vôňou potravín, mikrofóny v tvare lízaniek, 
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lampy, vykurovacie telesá, zvlhčovače vzduchu, prístroje na likvidáciu hmyzu, stroje na 
zmrzlinu, hriankovače, prístroje na zapekané sendviče a iné predmety príťažlivé pre deti). 

Pozmeňujúci návrh 168
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne 
bezpečnosti alebo dostupnosť iných 
výrobkov predstavujúcich nižší stupeň 
rizika nie sú dostatočným dôvodom na to, 
aby sa výrobok považoval za nie bezpečný.

Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne 
bezpečnosti alebo dostupnosť iných 
výrobkov predstavujúcich nižší stupeň 
rizika nie sú dostatočným dôvodom na to, 
aby sa výrobok považoval za nie bezpečný.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 169
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri hodnotení bezpečnosti výrobku na 
účely odseku 1 sa zohľadnia 
predovšetkým nasledujúce hľadiská (ak 
sú k dispozícii):

vypúšťa sa

(a) aktuálna úroveň poznatkov a 
technológie;
(b) iné európske normy, ako tie, na ktoré 
bol zverejnený odkaz v Úradnom vestníku 
Európskej únie v súlade s článkami 16 a 
17;
(c) medzinárodné normy;
(d) medzinárodné dohody;
(e) odporúčania alebo usmernenia 
Komisie týkajúce sa hodnotenia 
bezpečnosti výrobkov;
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(f) národné normy vypracované členským 
štátom, v ktorom je výrobok sprístupnený;
(g) kódexy osvedčených postupov pre 
bezpečnosť výrobkov platné v príslušnom 
odvetví;
(h) racionálne očakávania spotrebiteľa 
týkajúce sa bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že súčasný systém posudzovania dodržiavania bezpečnostných 
požiadaviek v prípade spotrebných výrobkov (ktorý funguje veľmi dobre) by sa mal zachovať. 
Nové prvky, ktoré by mohli hospodárske subjekty a orgány na presadzovanie práva zmiasť, by 
sa mali posudzovať na dobrovoľnom základe, aby sa vytvorila právna istota. Na tento účel by 
sa malo zmeniť poradie prvého a druhého odseku v článku 6 a nový odsek 2 by mal vychádzať 
z „možnosti“ uplatnenia.

Pozmeňujúci návrh 170
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Okrem prvkov uvedených v odseku 
1možno pri posudzovaní bezpečnosti 
výrobku zohľadňovať predovšetkým tieto 
aspekty spojené s výrobkami a ich 
používaním, ak sú k dispozícii:
(a) vlastnosti výrobku vrátane 
autentickosti, zloženia, balenia, návodu 
na montáž a prípadne na inštaláciu a 
údržbu;
(b) vplyv na iné výrobky, ak sa racionálne 
predpokladá, že sa výrobok bude používať 
s inými výrobkami;
(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky 
varovania a návody na jeho použitie a 
likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo 
informácie týkajúce sa výrobku;
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(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov, v prípade 
ktorých je pravdepodobné, že budú za 
racionálne predvídateľných podmienok 
výrobok používať;
(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v 
prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou z 
dôvodu jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, 
balenia, označenia, objemu, veľkosti 
alebo iných vlastností.
Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne 
bezpečnosti alebo dostupnosť iných 
výrobkov predstavujúcich nižší stupeň 
rizika nie sú dostatočným dôvodom na to, 
aby sa výrobok považoval za nie bezpečný. 

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 6 ods. 1, 1a a 2 predložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nové prvky, ktoré by mohli hospodárske subjekty a orgány na presadzovanie práva zmiasť, by 
sa mali posudzovať na dobrovoľnom základe, aby sa vytvorila právna istota. Na tento účel by 
sa malo zmeniť poradie prvého a druhého odseku v článku 6 a nový odsek 2 by mal vychádzať 
z „možnosti“ uplatnenia. Okrem navrhovaných kritérií by taktiež malo byť možné 
zohľadňovať autentickosť výrobkov, keďže mnoho falšované výrobky nie sú bezpečné.

Pozmeňujúci návrh 171
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) aktuálna úroveň poznatkov a 
technológie;

vypúšťa sa

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh na vloženie čl. 6 ods. 1a predložený rovnakým autorom)
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Odôvodnenie

Presunuté na koniec zoznamu. Je síce dôležité posudzovať aktuálnu úroveň poznatkov 
a technológie, nemal by to však byť prvý posudzovaný aspekt. Aktuálna úroveň poznatkov za 
normálnych okolností dosiahne vyšší stupeň bezpečnosti. Výrobok však možno považovať za 
bezpečný aj vtedy, ak sú na trhu k dispozícii iné výrobky s ešte vyššími bezpečnostnými 
normami. Tento pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou pozmeňujúceho návrhu na vloženie čl. 
6 ods. 1a predloženého rovnakým autorom.

Pozmeňujúci návrh 172
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) aktuálna úroveň poznatkov a 
technológie;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Aby sa zaistilo ich zavedenie do praxe, musia byť kritériá posudzovania bezpečnosti výrobkov 
objektívne a k dispozícii výrobcom. „Aktuálna úroveň poznatkov a technológie“ a 
„racionálne očakávania spotrebiteľa týkajúce sa bezpečnosti“ tieto podmienky nespĺňajú. 

Pozmeňujúci návrh 173
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) požiadavky uložené na základe 
článku 16 ods. 1 v súvislosti so žiadosťou 
o normalizačné práce;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) zásada predbežnej opatrnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 175
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) základné požiadavky uvedené 
v normalizačných povereniach v súlade 
s článkom 16 tohto nariadenia;

Or. fr

Odôvodnenie

Pri príprave normy môže byť preskúmanie dodržiavania základných požiadaviek 
normalizačných mandátov užitočným ukazovateľom bezpečnosti výrobku.

Pozmeňujúci návrh 176
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) normy iných členských štátov;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 177
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) základné požiadavky zverejnené 
Komisiou v záujme dodržiavania 
ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) 
všeobecnej smernice o bezpečnosti 
výrobkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 178
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) racionálne očakávania spotrebiteľa 
týkajúce sa bezpečnosti.

vypúšťa sa

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh na vloženie čl. 6 ods. 1a predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Toto kritérium sa zdá byť svojvoľné a vytvára právnu neistotu pre hospodárske subjekty, 
keďže musia určiť, čo sú to „racionálne očakávania spotrebiteľa“ v prípade každého výrobku, 
bez akejkoľvek istoty v tom smere, či orgány dohľadu nad trhom nebudú tento pojem vykladať 
inak. Tento pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou pozmeňujúceho návrhu na vloženie čl. 6 
ods. 1a predloženého rovnakým autorom.

Pozmeňujúci návrh 179
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno h



AM\1003186SK.doc 63/161 PE516.922v03-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) racionálne očakávania spotrebiteľa 
týkajúce sa bezpečnosti.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Aby sa zaistilo ich zavedenie do praxe, musia byť kritériá posudzovania bezpečnosti výrobkov 
objektívne a k dispozícii výrobcom. „Aktuálna úroveň poznatkov a technológie“ a 
„racionálne očakávania spotrebiteľa týkajúce sa bezpečnosti“ tieto podmienky nespĺňajú.

Pozmeňujúci návrh 180
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ha) právne predpisy Únie v oblasti 
alternatív voči testovaniu na zvieratách 
používanému na regulačné účely, ako sú 
načrtnuté v nariadeniach (EÚ) č. 
1907/2006, 1223/2009 a v smernici 
2010/63/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ha (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ha) aktuálna úroveň poznatkov a 
technológie;

Or. en
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(pozri pozmeňujúci návrh na vloženie čl. 6 ods. 1a predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Presunuté na koniec zoznamu. Je síce dôležité posudzovať aktuálnu úroveň poznatkov 
a technológie, nemal by to však byť prvý posudzovaný aspekt. Aktuálna úroveň poznatkov za 
normálnych okolností dosiahne vyšší stupeň bezpečnosti. Výrobok však možno považovať za 
bezpečný aj vtedy, ak sú na trhu k dispozícii iné výrobky s ešte vyššími bezpečnostnými 
normami. Tento pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou pozmeňujúceho návrhu na vloženie čl. 
6 ods. 1a predloženého rovnakým autorom.

Pozmeňujúci návrh 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Označenie CE+

Označenie CE+ môže umiestniť iba 
výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca.
Označenie CE+ sa môže umiestniť iba na 
spotrebné výrobky, ktorých sa týka toto 
nariadenie, a nesmie sa umiestniť na 
žiadne iné výrobky. Označenie CE+ sa 
umiestňuje po otestovaní 
reprezentatívnych vzoriek výrobkov 
uvádzaných do predaja vybraných 
náhodne pod kontrolou justičného 
úradníka, verejného orgánu alebo 
akejkoľvek inej kvalifikovanej soby 
určenej každým členským štátom.
Označenie CE+ je jediným označením, 
ktoré potvrdzuje, že výrobok bol testovaný 
a považuje sa za bezpečný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Wim van de Camp
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Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Označenie CE+

1. Označenie CE+ môže umiestniť iba 
výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca.
2. Označenie CE+ sa môže umiestniť iba 
na spotrebné výrobky, ktorých sa týka toto 
nariadenie, a nesmie sa umiestniť na 
žiadne iné výrobky.
3. Tým, že výrobca umiestni alebo dá 
umiestniť označenie CE+, oznamuje, že 
výrobok testoval akreditovaný subjekt, 
ktorý je spôsobilý posudzovať bezpečnosť 
konkrétneho výrobku a ktorý ho považuje 
za výrobok spĺňajúci bezpečnostné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení.
Označenie CE+ sa umiestňuje po 
otestovaní reprezentatívnych vzoriek 
výrobkov uvádzaných do predaja 
vybraných náhodne pod kontrolou 
justičného úradníka, verejného orgánu 
alebo akejkoľvek inej kvalifikovanej soby 
určenej každým členským štátom.
4. Označenie CE+ je jediným označením, 
ktoré potvrdzuje, že výrobok bol testovaný 
a považuje sa za bezpečný.
5. Zakazuje sa umiestňovať na výrobok 
označenia, znaky a nápisy, ktoré by mohli 
tretie strany zavádzať, pokiaľ ide o 
význam alebo podobu označenia CE+. Na 
výrobky sa môže umiestniť akékoľvek iné 
označenie, iba ak sa tým nenaruší 
viditeľnosť, čitateľnosť a význam 
označenia CE+.
6. Členské štáty zabezpečia správne 
vykonávanie systému označovania CE+ a 
v prípade nesprávneho používania tohto 
označenia prijmú vhodné opatrenia. 
Členské štáty takisto ustanovia sankcie za 
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porušenie, ktoré môžu v prípade 
závažného porušenia zahŕňať 
trestnoprávne sankcie. Tieto sankcie 
musia byť primerané závažnosti 
priestupku a musia predstavovať účinný 
odrádzajúci prostriedok proti 
nesprávnemu používaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Na väčšine modelov zapaľovačov nespĺňajúcich bezpečnostné kritériá, ktoré sa predávajú 
v EÚ, je osvedčenie o zhode získané po testovaní treťou stranou. To preto, lebo ak do výberu 
vzoriek nie je zapojená nezávislá tretia strana, môžu výrobcovia nechať otestovať pripravené 
vzorky, ktoré nie sú reprezentatívne z hľadiska toho, čo skutočne predávajú, a získajú 
osvedčenia o zhode pre výrobky, ktoré neboli kontrolované. To je zavádzajúce a prináša to 
skutočné riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
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výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. de

Odôvodnenie

Povinný údaj o pôvode by nemal žiadnu pridanú hodnotu pre spotrebiteľov a spôsobil by 
zbytočný zmätok. Doteraz uplatňované pravidlá zaisťujú, aby bola zaručená bezpečnosť 
spotrebiteľov. Okrem toho by povinný údaj o pôvode vytvoril zbytočnú novú byrokratickú 
záťaž, ktorá by osobitne poškodzovala malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh 185
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavku na uvádzanie pôvodu spotrebných výrobkov neriešilo posúdenie vplyvov, ani ju 
neobsahuje nový legislatívny rámec. Nezvýšila by bezpečnosť spotrebiteľov ani 
vysledovateľnosť výrobkov, ktoré už sú zaistené inými prostriedkami v harmonizovaných 
právnych predpisoch a správe o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR). Taktiež by na 
spotrebiteľov pôsobila zavádzajúco v prípad výrobkov, ktoré sú výsledkom zložitého 
celosvetového dodávateľského reťazca. No a napokon aj jej praktické uplatňovanie by bolo 
pre hospodárske subjekty a verejné orgány nákladné.

Pozmeňujúci návrh 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. de

Odôvodnenie

Povinné uvádzanie údaja o pôvode nezvýši bezpečnosť výrobkov. Už dnes sa na výrobkoch 
musí uvádzať adresa výrobcu a identifikačné číslo, vďaka čomu je možné výrobky vysledovať. 
Spájanie bezpečnosti výrobkov s ustanoveniami colného kódexu by pre príslušné podniky 
znamenalo významné náklady a časové investície.

Pozmeňujúci návrh 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
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1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
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3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. de

Odôvodnenie

Zavedením povinného údaja o pôvode spojeného s colnými nariadeniami o nepreferenčnom 
pôvode Komisia v rámci svojho vopred uskutočneného posúdenia vplyvu nezaoberala. Okrem 
toho je tento návrh porovnateľný s návrhom nariadenia COM(2005)661, ktorý bol v apríli 
2013 stiahnutý.

Pozmeňujúci návrh 190
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.
3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 191
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku a materiálov, ktoré ho 
tvoria, alebo, ak to z dôvodu veľkosti alebo 
charakteru výrobku nie je možné, aby sa 
tento údaj nachádzal na balení alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku.
Príslušné označenie sa v každom prípade 
umiestňuje viditeľne a tak, aby ho 
spotrebiteľ ľahko našiel.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku. Výrobcovia a dovozcovia taktiež 
na výrobky umiestnia údaj o pôvode 
materiálov, ktoré ho tvoria. Údaj o pôvode 
dokončeného výrobku musí byť pre 
spotrebiteľa ľahko jasne viditeľný. 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 193
Mitro Repo

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku vrátane surovín 
použitých pri výrobe alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby krajina na etikete nebola krajinou „bodu poslednej hospodárskej 
transformácie“. Inak by to znamenalo, že napr. európska kožušina vyrobená v Číne by bola 
na etikete označená slovami „Krajina pôvodu: Čína“ a spotrebitelia by nemohli vedieť, kde 
a za akých podmienok sa vyrábajú suroviny, napríklad kožušina.

Pozmeňujúci návrh 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia musia označiť
krajinu pôvodu výrobku, aby sa zaistila 
vysledovateľnosť výrobku v rámci 
dodávateľského reťazca. Výrobcovia a 
dovozcovia zabezpečia, aby sa na každom
výrobku – bez ohľadu na to, či pochádza 
z EÚ alebo tretej krajiny – nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to z 
dôvodu veľkosti alebo charakteru výrobku 
nie je možné, aby sa tento údaj nachádzal 
na balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku. Distribútori musia zaistiť 
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náležité uvedenie údaja o krajine pôvodu 
zo strany výrobcu alebo dovozcu pred 
sprístupnením výrobku na európskom 
vnútornom trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 195
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku a materiálov, ktoré ho 
tvoria, alebo, ak to z dôvodu veľkosti alebo 
charakteru výrobku nie je možné, aby sa 
tento údaj nachádzal na balení alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku.

Or. it

Odôvodnenie

Kľúčovým prvkom posudzovania bezpečnosti výrobku je zloženie. Informácie o výrobku musia 
obsahovať aj údaj o pôvode materiálov, ktoré ho tvoria. Povinný údaj o pôvode materiálov, 
ktoré výrobok tvoria, by zlepšil excelentnosť MSP v tých členských štátoch, na ktoré má 
nepriaznivý hospodársky vplyv nedostatočná transparentnosť v tomto smere.

Pozmeňujúci návrh 196
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely určenia krajiny pôvodu v 
zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené v 
článkoch 23 až 25 nariadenia Rady (EHS) 

2. Na účely určenia krajiny pôvodu v 
zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené v 
článkoch 52 až 55, vrátane delegovaných 



AM\1003186SK.doc 75/161 PE516.922v03-00

SK

č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný 
kódex Spoločenstva.

aktov prijatých v súlade s článkom 55,
nariadenia č. xxxx/2013, ktorým sa 
ustanovuje Colný kódex Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 197
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade s 
odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade s 
odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu v rámci 
označenia „vyrobené v“ uviesť Úniu alebo 
konkrétny členský štát. Inak by sa na 
všetkých výrobkoch sprístupňovaných na 
vnútornom trhu EÚ mali uvádzať meno či 
názov a adresa výrobcu. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 198
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade s 
odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade s 
odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia musia uviesť 
členský štát.

Or. it

Odôvodnenie

„Európska únia“ je príliš všeobecný údaj o pôvode.
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Pozmeňujúci návrh 199
Gino Trematerra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Výrobcovia môžu údaj o pôvode 
uviesť len v angličtine („Made in 
[krajina]”), keďže to je pre spotrebiteľov 
poľahky zrozumiteľné. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 200
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich 
výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto 
výrobky boli navrhnuté a vyrobené v 
súlade s požiadavkou všeobecnej 
bezpečnosti stanovenou v článku 4.

1. Výrobcovia pred uvedením svojich 
výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto 
výrobky boli navrhnuté a vyrobené v 
súlade s požiadavkou všeobecnej 
bezpečnosti stanovenou v článku 4.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 201
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Výrobcovia poskytujú spotrebiteľom 
dostatok informácií na to, aby mohli 
posúdiť riziká spojené s výrobkom pri 
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jeho bežnom alebo predvídateľnom 
používaní, ak toto riziko nie je 
bezprostredne evidentné bez náležitého 
varovania, čo im umožní prijať predbežné 
opatrenia proti týmto rizikám.
Výrobcovia posudzujú riziká, ktoré 
výrobky prinášajú, pred ich uvedením na 
trh.

Or. es

Odôvodnenie

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Pozmeňujúci návrh 202
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej
výroby s požiadavkou všeobecnej 
bezpečnosti stanovenou v článku 4.

2. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody výroby s 
požiadavkou všeobecnej bezpečnosti 
stanovenou v článku 4, relevantnými 
požiadavkami harmonizačných 
ustanovení noriem EÚ a európskych 
noriem v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti, a bezpečnostnými 
požiadavkami uvedenými v právnych 
predpisoch členských štátov, v ktorých sa 
zamýšľa sprístupnenie výrobku.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 203
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej 
výroby s požiadavkou všeobecnej 
bezpečnosti stanovenou v článku 4.

2. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej 
výroby s požiadavkou všeobecnej 
bezpečnosti stanovenou v článku 4.

Výrobcovia vedú register kontrol 
uskutočnených na šaržiach a na 
požiadanie ho sprístupňujú orgánom 
dohľadu.

Or. es

Odôvodnenie

Skúsenosti so systémom RAPEX ukazujú, že výrobky na trhu nie sú homogénne, pretože sa 
často stáva, že keď sa tri vzorky z trhu podrobia laboratórnemu testovaniu, každá je iná.

Pozmeňujúci návrh 204
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V záujme odhalenia rizík, ktoré môže 
prípadne výrobok prinášať, výrobcovia 
uplatňujú vhodné postupy a overujú 
bezpečnosť výrobku a skutočnosť, že 
dodržiava normy uvedené v odseku 2. 
Komisia je splnomocnená prijímať
delegované akty v súlade s článkom 20, v 
ktorých určí aspekty, ktoré majú pri 
analýze možných rizík výrobcovia 
skúmať, vrátane formátu analýzy.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a 
prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľa(-ov) a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.

3. Na zaistenie najvyššej možnej 
bezpečnosti výrobku výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov aspoň raz za rok 
skúšky reprezentatívnych vzoriek
predávaných výrobkov, ktoré boli vybrané 
náhodne pod kontrolou justičného 
úradníka, verejného orgánu alebo 
akejkoľvek inej kvalifikovanej osoby 
určenej každým členským štátom, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a 
prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľov a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú 
sťažnosti a vedú register sťažností, 
výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov 
stiahnutí výrobkov od používateľa(-ov) a o 
každom takomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia aspoň raz 
za rok, v prítomnosti kvalifikovaného 
zástupcu štátu, vykonávajú v záujme 
ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov skúšky náhodných vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú 
sťažnosti a vedú register sťažností, 
výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov 
stiahnutí výrobkov od používateľov a o 
každom takomto monitorovaní informujú 
distribútorov. Predovšetkým musia 
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výrobcovia uskutočniť testy za rovnakých 
podmienok pre výrobky, ktoré podliehali 
alebo podliehajú rozhodnutiu Komisie 
podľa článku 12 nariadenia o dohľade 
nad trhom s výrobkami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 207
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a 
prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľa(-ov) a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov aspoň raz za rok 
skúšky reprezentatívnych vzoriek 
predávaných výrobkov, ktoré boli vybrané 
náhodne pod kontrolou justičného 
úradníka, verejného orgánu alebo 
akejkoľvek inej kvalifikovanej osoby
určenej každým členským štátom, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a 
prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľov a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.

Predovšetkým musia výrobcovia 
uskutočniť testy za rovnakých podmienok 
pre výrobky, ktoré podliehali alebo 
podliehajú rozhodnutiu Komisie podľa 
článku 12 nariadenia o dohľade nad 
trhom s výrobkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Wim van de Camp
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a 
prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľa(-ov) a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov aspoň raz za rok 
skúšky reprezentatívnych vzoriek 
predávaných výrobkov, ktoré boli vybrané 
náhodne pod kontrolou justičného 
úradníka, verejného orgánu alebo 
akejkoľvek inej kvalifikovanej osoby 
určenej každým členským štátom, 
vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a 
prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľov a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.
Predovšetkým musia výrobcovia 
uskutočniť testy za rovnakých podmienok 
pre výrobky, ktoré podliehali alebo 
podliehajú rozhodnutiu Komisie podľa 
článku 12 nariadenia o dohľade nad 
trhom s výrobkami.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade nového článku 6a.

Pozmeňujúci návrh 209
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú 

3. Výrobcovia vykonávajú v záujme
ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov skúšky vzoriek výrobkov 
sprístupnených na trhu, vyšetrujú sťažnosti 
a vedú register sťažností, výrobkov, ktoré 
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sťažnosti a vedú register sťažností, 
výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov 
stiahnutí výrobkov od používateľa(-ov) a o 
každom takomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

nie sú v zhode, a prípadov stiahnutí 
výrobkov od používateľov a o každom 
takomto monitorovaní informujú 
distribútorov. Tieto informácie sa 
orgánom dohľadu na požiadanie 
sprístupňujú.

Or. es

Odôvodnenie

Toto je veľmi dôležité v prípadoch, keď verejné orgány dostanú sťažnosť na výrobok a chcú 
zistiť, či výrobca dostal podobné sťažnosti a ako reagoval.

Pozmeňujúci návrh 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú 
sťažnosti a vedú register sťažností, 
výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov 
stiahnutí výrobkov od používateľa(-ov) a o 
každom takomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšky 
reprezentatívnych vzoriek výrobkov 
sprístupnených na trhu vybraných pod 
kontrolou justičného úradníka alebo 
akejkoľvek kvalifikovanej osoby určenej 
každým členským štátom, vyšetrujú 
sťažnosti a vedú register sťažností, 
výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov 
stiahnutí výrobkov od používateľov a o 
každom takomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilniť spoľahlivosť testovania vzoriek výrobkov 
po ich uvedení na trh, ak sú považované za výrobky generujúce potenciálne riziko. Zavedenie 
reprezentatívnosti vzoriek zaisťuje skutočnosť, že ich vyberá tretia strana (justičný úradník 
alebo osoba určená vnútroštátnymi príslušnými orgánmi členských štátov).
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Pozmeňujúci návrh 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade, že výrobky sprístupnené na 
trhu podliehajú alebo podliehali 
rozhodnutiu Komisie na základe článku 
12 [nariadenia o dohľade nad trhom s 
výrobkami], výrobcovia, alebo prípadne 
dovozcovia, v záujme ochrany zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov vykonávajú 
aspoň raz za rok testovanie 
reprezentatívnych vzoriek výrobkov 
sprístupnených na trhu vybraných pod 
kontrolou justičného úradníka alebo 
akejkoľvek kvalifikovanej osoby určenej 
každým členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť povinné testovanie vzoriek zo strany 
výrobcov (alebo dovozcov, má výrobca sídlo v tretej krajine), pokiaľ ide o výrobky, ktoré 
podliehajú rozhodnutiu na základe článku 12 nariadenia o dohľade nad trhom s výrobkami 
(výrobky predstavujúce závažné riziko a odôvodňujúce kroky Únie). Toto testovanie vzoriek 
by sa malo uskutočňovať aspoň raz za rok.

Pozmeňujúci návrh 212
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úmerne k možným rizikám výrobku 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje (primerane výrobku):

Úmerne k možným rizikám výrobku 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu pre kategórie výrobkov. 
Technická dokumentácia obsahuje 
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(primerane výrobku):

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úmerne k možným rizikám výrobku 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje (primerane výrobku):

Úmerne k možným rizikám výrobku 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 214
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úmerne k možným rizikám výrobku
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje (primerane výrobku):

Výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 215
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) všeobecný opis výrobku a jeho 
najdôležitejších vlastností relevantných pre 
hodnotenie bezpečnosti výrobku;

(a) všeobecný opis kategórie výrobku a 
jeho najdôležitejších vlastností 
relevantných pre hodnotenie bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) všeobecný opis výrobku a jeho 
najdôležitejších vlastností relevantných pre 
hodnotenie bezpečnosti výrobku;

(a) všeobecný opis výrobku umožňujúci 
jednoznačné priradenie informačnej 
zložky o výrobku k danému výrobku,
a všeobecný opis jeho najdôležitejších 
vlastností relevantných pre hodnotenie 
bezpečnosti výrobku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 217
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) Meno či názov a adresu výrobcu.
Technická dokumentácia sa poskytuje 
v jazyku členského štátu, v ktorom sa 
výrobok uvádza na trh, alebo v jazyku 
ľahko zrozumiteľnom pre orgány 
dohľadu nad trhom, ktoré si ju vyžiadali.

Or. es
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Odôvodnenie

Posilnenie vysledovateľnosti výrobkov. Text je skopírovaný z článku 11 ods. 2 písm. a) 
nariadenia (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Pozmeňujúci návrh 218
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) analýzu možných rizík súvisiacich s 
výrobkom a riešení prijatých na 
odstránenie alebo zmiernenie takýchto 
rizík vrátane výsledkov testov, ktoré 
uskutočnil výrobca alebo iná strana v jeho 
mene;

(b) analýzu možných rizík súvisiacich 
s kategóriou výrobku a riešení prijatých na 
odstránenie alebo zmiernenie takýchto 
rizík vrátane výsledkov testov, ktoré 
uskutočnil výrobca alebo iná strana v jeho 
mene;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) analýzu možných rizík súvisiacich s 
výrobkom a riešení prijatých na 
odstránenie alebo zmiernenie takýchto 
rizík vrátane výsledkov testov, ktoré 
uskutočnil výrobca alebo iná strana v jeho 
mene;

(b) analýzu možných rizík súvisiacich 
s výrobkom podľa [odseku 2a]* a riešení 
prijatých na odstránenie alebo zmiernenie 
takýchto rizík vrátane výsledkov testov, 
ktoré uskutočnil výrobca alebo iná strana v 
jeho mene;

__________________
* Vložte prosím odsek zodpovedajúci 
pozmeňujúcemu návrhu č. 16 k článku 8 
ods. 2a (nový), ktorý predložil Josef 
Weidenholzer.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 220
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v uplatniteľnom prípade zoznam 
európskych noriem uvedených v článku 5 
písm. b), alebo požiadaviek na ochranu 
zdravia a bezpečnosti stanovených v 
právnych predpisoch členského štátu, v 
ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, 
uvedených v článku 5 písm. c) alebo iných 
hľadísk uvedených v článku 6 ods. 2, ktoré 
sa uplatňujú na účely splnenia požiadavky 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej v 
článku 4.

(c) v uplatniteľnom prípade zoznam 
európskych noriem uvedených v článku 5 
písm. b), alebo požiadaviek na ochranu 
zdravia a bezpečnosti stanovených v 
právnych predpisoch členského štátu, v 
ktorom sú výrobky sprístupnené na trhu, 
uvedených v článku 5 písm. c) alebo iných 
hľadísk uvedených v článku 6 ods. 2, ktoré 
sa uplatňujú na účely splnenia požiadavky 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej v 
článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) ak výrobca neuvádza výrobok na trh: 
meno či názov, registrovaný obchodný 
názov alebo registrovanú ochrannú 
známku výrobcu a adresu, na ktorej ho 
možno kontaktovať;

Or. en

Odôvodnenie

Ak by sa na dovážanom výrobku musel uvádzať meno či názov a adresa výrobcu z krajiny 
mimo EÚ, táto informácia by sa stala známou konkurentom a podnikateľským zákazníkom 
dovozcu s tým dôsledkom, že by v budúcnosti mohli tohto konkrétneho dovozcu obísť 
a odoberať tovar priamo od výrobcu z krajiny mimo EÚ. To by odrádzalo MSP od dovozu 
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a viedlo by to k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže. Preto sa navrhuje, aby sa táto 
informácia uvádzala v technickej dokumentácii.

Pozmeňujúci návrh 222
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa niektorá z európskych noriem, 
požiadaviek na ochranu zdravia a 
bezpečnosti alebo iných hľadísk uvedených 
v prvom pododseku písm. c) uplatnila len 
čiastočne, uvedú sa časti, ktoré sa uplatnili.

Ak sa niektorá z európskych noriem, 
požiadaviek na ochranu zdravia a 
bezpečnosti alebo iných hľadísk uvedených 
v prvom pododseku písm. c) uplatnila len 
čiastočne, uvedú sa časti, ktoré sa uplatnili, 
a prípadne aj podrobnosti o tom, ako sa 
zohľadnili riziká upravované časťami, 
ktoré sa neuplatnili.

Or. fr

Odôvodnenie

Ak sa výrobcovia rozhodnú uplatniť len časť normy alebo požiadaviek na ochranu zdravia 
alebo bezpečnosti, mali by uviesť, ako sa rozhodli riešiť iné rizika, ktoré norma zahŕňa.

Pozmeňujúci návrh 223
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na základe odôvodnenej 
žiadosti ju sprístupnia orgánom dohľadu 
nad trhom, a to v elektronickej alebo inej 
forme.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na základe odôvodnenej 
žiadosti ju sprístupnia orgánom dohľadu 
nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju
sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.

5. Výrobcovia počas obdobia piatich 
rokov od uvedenia výrobku na trh na
základe odôvodnenej žiadosti sprístupnia 
orgánom dohľadu nad trhom relevantné 
časti technickej dokumentácie 
v elektronickej alebo fyzickej podobe.

Technická dokumentácia sa nemusí 
nachádzať na území Únie, ani nemusí 
byť neustále k dispozícii vo fyzickej 
podobe. Musí však byť možné zostaviť ju
a sprístupniť v primeranom časovom 
rámci.

Or. en

(pozri články R2 ods. 9 a R4 ods. 9 rozhodnutia č. 768/2008/ES, prílohu VII časť A bod 2 
smernice 2006/42/ES, usmernenia EK k uplatňovaniu smernice 2006/95/ES a pozmeňujúci 

návrh k článku 10 ods. 2 predložený rovnakým autorom)
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Odôvodnenie

Výrobcovia by mali byť povinní vypracovať technické špecifikácie pre neharmonizované 
spotrebné výrobky len v prípade odôvodnenej žiadosti, keďže tieto výrobky sa vo všeobecnosti 
nepovažujú za veľmi rizikové. Všeobecná povinnosť by vytvorila neprimeranú administratívnu 
záťaž. Navrhované znenie je inšpirované smernicou o strojoch. Navrhovaná lehota 10 rokov 
zjavne presahuje životný cyklus väčšiny spotrebných výrobkov a preto by sa mala skrátiť.

Pozmeňujúci návrh 226
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.

5. Výrobcovia zaisťujú, aby bolo možné 
na vyžiadanie sprístupniť orgánom 
dohľadu nad trhom technickú 
dokumentáciu, a to počas obdobia 
desiatich rokov od uvedenia výrobku na 
trh.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie o bezpečnosti spotrebných výrobkov by nemalo byť prísnejšie než harmonizované 
právne predpisy. Dovozcovia by nemali mať povinnosť technickú dokumentáciu uchovávať, 
ale na požiadanie ju poskytnúť príslušným orgánom, 

Pozmeňujúci návrh 227
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.

5. Výrobcovia uchovávajú technickú 
dokumentáciu desať rokov od posledného 
uvedenia výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.
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Or. es

Odôvodnenie

Lehota by mala začať bežať v posledný deň uvedenia výrobku na trh.

Pozmeňujúci návrh 228
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. 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 pre 
spotrebiteľov alebo, ak to rozmer alebo 
charakter výrobku neumožňujú, aby sa 
požadované informácie uvádzali na obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

6. 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 pre 
spotrebiteľov alebo, ak to rozmer alebo 
charakter výrobku neumožňujú, aby sa 
požadované informácie uvádzali na obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.
V tom prípade by sa malo odporúčať, aby 
si spotrebitelia uchovali informácie 
uvedené na obale alebo v dokumente 
priloženom k výrobku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 229
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. 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 pre 

6. Výrobcovia zabezpečia, aby na ich 
výrobkoch bol uvedený model výrobku,
typové číslo, alebo číslo výrobnej šarže, 
alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný 
údaj, ktorý umožní identifikáciu výrobku, 
pričom tento údaj je ľahko viditeľný a 
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spotrebiteľov alebo, ak to rozmer alebo 
charakter výrobku neumožňujú, aby sa 
požadované informácie uvádzali na obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

čitateľný pre spotrebiteľov alebo, ak to 
rozmer alebo charakter výrobku 
neumožňujú, aby sa požadované 
informácie uvádzali na obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. 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 pre 
spotrebiteľov alebo, ak to rozmer alebo 
charakter výrobku neumožňujú, aby sa 
požadované informácie uvádzali na obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku. 

6. 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 pre 
spotrebiteľov. Ak to rozmer alebo 
charakter výrobku neumožňujú, 
požadované informácie sa uvádzajú na 
obale alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku, v tomto prípade s pripojením 
označenia „informácie, ktoré je potrebné 
uchovať“. 

Or. fr

Odôvodnenie

Ak sú identifikačné informácie uvedené na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku, 
malo by sa spotrebiteľom odporučiť, aby si ich uchovali.

Pozmeňujúci návrh 231
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 - pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak informácie umožňujúce identifikáciu 
výrobku nie sú uvedené priamo na 
výrobku, výrobcovia dostatočne 
viditeľným spôsobom označia, že hmotný 
nosič, na ktorom sú uvedené, je nutné 
uchovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 232
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Ak sa výrobcovia domnievajú, že ich 
výrobky neprinášajú žiadne riziko alebo 
len nízky stupeň rizika, ustanovenia 
odsekov 3, 4 a 5 sa neuplatnia. Ak sa takto 
rozhodnú, musia byť výrobcovia schopní 
svoje rozhodnutie odôvodniť príslušným 
orgánom dohľadu nad trhom na základe 
odôvodnenej žiadosti, ako aj svojim 
ďalším dodávateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V záujme posilnenia bezpečnosti 
výrobkov by výrobcovia mali vypracovať 
zoznam svojich modelov výrobkov 
a akýmkoľvek vhodným spôsobom ho 
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sprístupniť verejnosti a iným 
hospodárskym subjektom.
Výrobca poskytne orgánom dohľadu nad 
trhom a každému hospodárskemu 
subjektu, ktorému svoje výrobky 
distribuuje, dôkazy o existencii 
rozdielnych základných vlastností svojich 
modelov výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Výrobcovia výrobkov podliehajúcich 
rozhodnutiu Komisie podľa článku 12 
nariadenia o dohľade nad trhom 
s výrobkami [XREFX] vypracujú zoznam 
modelov výrobkov s fotografiami 
a akýmkoľvek vhodným spôsobom ho 
sprístupnia verejnosti a iným 
hospodárskym subjektom.
Výrobca poskytne orgánom dohľadu nad 
trhom na požiadanie a každému 
hospodárskemu subjektu, ktorému svoje 
výrobky distribuuje, dôkazy o existencii 
rozdielnych základných vlastností svojich 
modelov výrobkov v zmysle vymedzenia 
uvedeného v článku 3 bod 2 tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Povinný zoznam modelov s fotografiami, ktorý existuje v poľskom práve, umožňuje zabrániť 
zámene modelov. Hospodárske subjekty by už nemuseli obchádzať opatrenia v oblasti 
sťahovania z trhu násobením počtu modelov výrobkov, ktoré sú v zásade podobné.
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Pozmeňujúci návrh 235
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Výrobcovia vypracujú zoznam svojich 
modelov výrobkov s fotografiami 
a akýmkoľvek vhodným spôsobom ho 
sprístupnia verejnosti a iným 
hospodárskym subjektom, a to najmä 
v prípade výrobkov podliehajúcich 
rozhodnutiu Komisie podľa článku 12 
nariadenia o dohľade nad trhom 
s výrobkami [XREFX] a v prípade 
výrobkov podliehajúcich rozsiahlej 
distribúcii.
Výrobca poskytne orgánom dohľadu nad 
trhom na požiadanie a každému 
hospodárskemu subjektu, ktorému svoje 
výrobky distribuuje, dôkazy o existencii 
rozdielnych základných vlastností svojich 
modelov výrobkov v zmysle vymedzenia 
uvedeného v článku 3 bod 2 tohto 
nariadenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Povinný zoznam modelov s fotografiami, ktorý existuje v poľskom práve, umožňuje zabrániť 
zámene modelov. Hospodárske subjekty by už nemuseli obchádzať opatrenia v oblasti 
sťahovania z trhu násobením počtu modelov výrobkov, ktoré sú v zásade podobné.

Pozmeňujúci návrh 236
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia na výrobku, alebo, ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo v 

7. Výrobcovia na výrobku uvedú svoje 
meno či názov, registrovaný obchodný 
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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.

názov alebo registrovanú ochrannú známku 
a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
Ak to nie je možné, informácie sa uvedú 
na jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku, alebo na webovej 
stránke jasne uvedenej na výrobku alebo 
jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii k výrobku. V adrese musí 
byť uvedené jedno konkrétne miesto, na 
ktorom možno výrobcu kontaktovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia 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 na výrobku uvedú svoje 
meno či názov, registrovaný obchodný 
názov alebo registrovanú ochrannú známku 
a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
Ak to nie je možné kvôli veľkosti, povahe 
alebo obalu výrobku, uvádza sa len 
ochranná známka. V adrese musí byť 
uvedené jedno konkrétne miesto, na 
ktorom možno výrobcu kontaktovať.

Or. de

Odôvodnenie

Kvôli proporcionalite a aby sa zabránilo ďalšej byrokratickej záťaži a nákladom 
vyplývajúcim z ďalších obalov a dokumentácie, predovšetkým v prípade malých alebo 
jednotlivo predávaných výrobkov, malo by stačiť len uvedenie registrovanej ochrannej 
známky.

Pozmeňujúci návrh 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia 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. Ak výrobcovia uvádzajú na trh výrobok,
na výrobku, alebo, ak to nie je možné, na 
jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku, alebo na webovej 
stránke jasne uvedenej na výrobku alebo 
jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku, uvedú svoje meno 
či názov, registrovaný obchodný názov 
alebo registrovanú ochrannú známku a 
adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V 
adrese musí byť uvedené jedno konkrétne 
miesto, na ktorom možno výrobcu 
kontaktovať.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 10 ods. 3 predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Najmä v prípade malých výrobkov (napr. ponožky) a výrobkov, ktoré možno predávať 
samostatne ako jednotlivé predmety (napr. golfové loptičky) navrhovaná povinnosť povedie 
k vysokým dodatočným nákladom, keďže bude nutné poskytovať informácie v samostatných 
dokumentoch. Začlenenie webovej stránky s možnosťou získania ďalších informácií by bolo 
nákladovo efektívnejšie a priaznivé pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 239
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 
bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený, okrem prípadov, keď 
výrobok možno bezpečne a v súlade s 

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku alebo vizuálnom 
formáte, ktorému spotrebitelia bez 
problémov rozumejú, určenom členským 
štátom, v ktorom je výrobok sprístupnený, 
okrem prípadov, keď výrobok možno 
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účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

bezpečne a v súlade s účelom určenia 
výrobcu použiť bez takýchto pokynov a 
bezpečnostných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Preklad do všetkých jazykov EÚ možno v niektorých prípadoch účinne nahradiť pokynmi 
v podobe kreslených obrázkov a piktogramov. Tieto inovatívne riešenia sú dobré a príťažlivé 
alternatívy voči technickému slovníku používanému v pokynoch k niektorým výrobkom.

Pozmeňujúci návrh 240
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k 
výrobku priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 
bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený, okrem prípadov, keď 
výrobok možno bezpečne a v súlade s 
účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku alebo spôsobom, 
ktorému spotrebitelia bez problémov 
rozumejú, určenom členským štátom, v 
ktorom je výrobok sprístupnený, okrem 
prípadov, keď výrobok možno bezpečne a 
v súlade s účelom určenia výrobcu použiť 
bez takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Pablo Arias Echeverría

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie jasne a zrozumiteľné určené 



AM\1003186SK.doc 99/161 PE516.922v03-00

SK

bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený, okrem prípadov, keď 
výrobok možno bezpečne a v súlade s 
účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

pre spotrebiteľa a v jazyku, ktorému 
spotrebitelia bez problémov rozumejú, 
určenom členským štátom, v ktorom je 
výrobok sprístupnený, okrem prípadov, 
keď výrobok možno bezpečne a v súlade s 
účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 242
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Bezpečnostné pokyny a informácie 
podľa odseku 8 sa uvádzajú na vhodnom 
a viditeľnom mieste, musia byť jasne 
čitateľné a prípadne nezmazateľné. 
Nesmú ich zakrývať, prekrývať, 
skracovať ani oddeľovať iné údaje či 
obrázky, ani akékoľvek iné prvky.

Or. fr

Odôvodnenie

Poskytovanie bezpečnostných pokynov a informácií je užitočné len v prípade, že sú jasne 
čitateľné. Preto je vhodné to doplniť, a to podľa nariadenia 1169/2011 o poskytovaní 
informácií o potravinách spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh 243
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
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majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, podľa potreby. Okrem toho 
v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 10 ods. 7 a článku 11 ods. 5 predložené rovnakým 
autorom)

Odôvodnenie

Slovo „ak“ vytvára právnu neistotu, keďže ho možno vnímať tak, že znamená ďalšiu 
podmienku pre použitie nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný,
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov. Okrem toho o tom 
výrobcovia bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
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príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach. V naliehavých prípadoch 
alebo ak výrobca túto povinnosť nesplní 
členské štáty požiadajú výrobcu o prijatie 
nápravných opatrení podľa článku 9 ods. 
3 nariadenia [Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. .../... zo dňa ... o dohľade 
nad trhom s výrobkami]*.  
__________________
* Poznámka pre Ú. v. EÚ: Prosím vložte 
číslo, dátum a označenie nariadenia
o dohľade nad trhom s výrobkami (COD 
2013/0048).
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 246
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné.
Výrobcovia zaisťujú, aby mali zavedené 
postupy prijímania nápravných opatrení, 
sťahovania výrobku z trhu alebo 
sťahovania výrobku od používateľov.
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
bezpečný, výrobcovia o tom bezodkladne 
informujú príslušné orgány dohľadu nad 
trhom členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
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ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný,
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov. Navyše je nutné účinne 
informovať spotrebiteľov, ktorých sa 
nezhoda výrobku s týmto nariadením
môže potenciálne týkať. Okrem toho 
o tom výrobcovia bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 248
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný,
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, a primerane a účinne 
varovať spotrebiteľov vystavených riziku, 
ktoré spôsobuje nezhoda výrobku s týmto 
nariadením. Okrem toho o tom výrobcovia 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
dohľadu nad trhom členských štátov, v 
ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
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prijatých nápravných opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné. Taktiež 
podniknú primerané kroky na varovanie 
spotrebiteľov pred nebezpečenstvom, 
ktoré im tento výrobok môže priniesť. 
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
bezpečný, výrobcovia o tom bezodkladne 
informujú príslušné orgány dohľadu nad 
trhom členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
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majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia bezodkladne varujú 
spotrebiteľov pred rizikami nezhody 
výrobku s týmto nariadením a poskytujú 
poradenstvo v oblasti toho, aké predbežné 
opatrenia prijať, a bezodkladne o tom 
informujú príslušné orgány dohľadu nad 
trhom členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný,
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, a primerane a účinne 
varovať spotrebiteľov vystavených riziku, 
ktoré spôsobuje nezhoda výrobku s týmto 
nariadením. Okrem toho o tom výrobcovia 
bezodkladne informujú príslušné orgány 
dohľadu nad trhom členských štátov, v 
ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
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a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

Or. en

Odôvodnenie

Dovozca má významnú úlohu, keďže zodpovedá za výrobok, ktorý chce uviesť na európsky trh. 
Preto je zásadne dôležité, aby dovozcovia pred uvedením výrobku na trh zaistili splnenie 
niekoľkých povinností, najmä uskutočnenie primeraného posúdenia zhody, vypracovanie
primeranej technickej dokumentácie zo strany výrobcu a to, aby boli na výrobku uvedené 
požadované označenia zhody.

Pozmeňujúci návrh 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach, ako aj o výsledkoch týchto 
nápravných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť, aby informácie poskytované výrobcami orgánom dohľadu nad trhom 
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zahŕňali výsledky prípadných prijatých nápravných opatrení, aby bolo možné zaručiť 
primerané informovanie orgánov dohľadu nad trhom (nadväzujúce kroky). Rovnaká 
povinnosť by mala platiť pre výrobcov (článok 8), dovozcov (článok 10) a distribútorov 
(článok 11).

Pozmeňujúci návrh 253
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Výrobcovia zaisťujú, aby mali 
zavedené postupy prijímania nápravných 
opatrení, sťahovania výrobku z trhu alebo 
sťahovania výrobku od používateľov, 
a na požiadanie ich sprístupňujú orgánom 
dohľadu nad trhom. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Ak je to vhodné vo svetle 
potenciálneho rizika spojeného 
s výrobkom, výrobcovia pravidelne 
získavajú informácie o aktuálnej úrovni 
poznatkov a technológie aj o pravidlách 
a normách uplatňovaných podľa článku 6 
ods. 2.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 255
Ashley Fox
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) na základe žiadosti orgánu dohľadu nad 
trhom poskytnúť tomuto orgánu všetky 
informácie a dokumentáciu potrebné na 
preukázanie zhody výrobku;

(a) na základe odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom poskytnúť tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 
a 7.

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4, že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 a že 
existuje technická dokumentácia 
vypracovaná výrobcom podľa  článku 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4 a 



AM\1003186SK.doc 109/161 PE516.922v03-00

SK

a 7. 6.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 8 ods. 4 písm. c) a ods. 7 preložené rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Ak by sa na dovážanom výrobku musel uvádzať meno či názov a adresa výrobcu z krajiny 
mimo EÚ, táto informácia by sa stala známou konkurentom a podnikateľským zákazníkom 
dovozcu s tým dôsledkom, že by v budúcnosti mohli tohto konkrétneho dovozcu obísť 
a odoberať tovar priamo od výrobcu z krajiny mimo EÚ. To by odrádzalo MSP od dovozu 
a viedlo by to k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže. Preto sa navrhuje, aby sa táto 
informácia uvádzala v technickej dokumentácii.

Pozmeňujúci návrh 258
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 
a 7.

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8, najmä 
že technická dokumentácia sprístupnená 
výrobcom podľa článku 8 ods. 4 
zodpovedá možným rizikám vyplývajúcim 
z výrobku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 259
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
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trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 
a 7.

trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4, že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 a že 
technická dokumentácia vypracovaná 
výrobcom podľa článku 8 ods. 4 je 
v súlade s možnými rizikami spojenými s 
výrobkom.

Or. en

Odôvodnenie

Dovozca má významnú úlohu, keďže zodpovedá za výrobok, ktorý chce uviesť na európsky trh. 
Preto je zásadne dôležité, aby dovozcovia pred uvedením výrobku na trh zaistili splnenie 
niekoľkých povinností, najmä uskutočnenie primeraného posúdenia zhody, vypracovanie 
primeranej technickej dokumentácie zo strany výrobcu a to, aby boli na výrobku uvedené 
požadované označenia zhody.

Pozmeňujúci návrh 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

3. Dovozcovia na výrobku, alebo, ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku, alebo 
na webovej stránke jasne uvedenej na 
výrobku alebo na jeho obale alebo v jeho 
sprievodnej dokumentácii, uvedú svoje 
meno či názov, registrovaný obchodný 
názov alebo registrovanú ochrannú známku 
a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
Dovozcovia sa ubezpečia, že informácie na 
označení dodanom výrobcom neprekrýva 
žiadne iné označenie.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 8 ods. 7 predložený rovnakým autorom)
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Odôvodnenie

Najmä v prípade malých výrobkov (napr. ponožky) a výrobkov, ktoré možno predávať 
samostatne ako jednotlivé predmety (napr. golfové loptičky) navrhovaná povinnosť povedie 
k vysokým dodatočným nákladom, keďže bude nutné poskytovať informácie v samostatných 
dokumentoch. Začlenenie webovej stránky s možnosťou získania ďalších informácií by bolo 
nákladovo efektívnejšie a priaznivé pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

3. Dovozcovia na výrobku, alebo na jeho 
obale alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku, uvedú svoje meno či názov, 
registrovaný obchodný názov alebo 
registrovanú ochrannú známku a adresu, na 
ktorej ich možno kontaktovať. Dovozcovia 
nesmú prekryť žiadne povinné informácie 
ani bezpečnostné informácie dodané 
výrobcom.

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom vypustenia slov „ak to nie je možné“ je zvýšiť pružnosť dovozcov pri uplatňovaní 
ustanovení článku 10 ods. 3 (môžu informácie uviesť na obale – a nie nutne na výrobku –
a preto nemusia obal otvárať). Zámerom zmeny poslednej vety je, aby pokrývala aj iné formy 
potenciálneho prekrytia podstatných informácií (nie len prostredníctvom etikiet, keďže to 
môže nastať napríklad použitím ďalšieho obalu). Okrem toho, informácie uvedené v tomto 
ustanovení by sa nemali obmedzovať na informácie uvedené na etikete.

Pozmeňujúci návrh 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dovozcovia zabezpečia, aby na ich 
výrobkoch bolo uvedené typové číslo, číslo 
výrobnej šarže alebo sériové číslo, alebo 
akýkoľvek iný údaj, ktorý umožňuje 
identifikáciu výrobku, pričom tento údaj 
je ľahko viditeľný a čitateľný pre 
spotrebiteľov, alebo, ak to veľkosť alebo 
charakter výrobku neumožňujú, aby sa 
požadované informácie uvádzali na obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dovozcovia zabezpečia, aby na ich 
výrobkoch bolo uvedené typové číslo, číslo 
výrobnej šarže alebo sériové číslo, alebo 
akýkoľvek iný údaj, ktorý umožňuje 
identifikáciu výrobku, pričom tento údaj 
je ľahko viditeľný a čitateľný pre 
spotrebiteľov, alebo aby sa požadované 
informácie uvádzali na obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dovozcovia zabezpečia, aby boli k 
výrobku priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 
bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený, okrem prípadov, keď 
výrobok možno bezpečne a v súlade s 
účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

Dovozcovia zabezpečia, aby boli k 
výrobku priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku alebo vizuálnom 
formáte, ktorému spotrebitelia bez 
problémov rozumejú, určenom členským 
štátom, v ktorom je výrobok sprístupnený, 
okrem prípadov, keď výrobok možno 
bezpečne a v súlade s účelom určenia 
výrobcu použiť bez takýchto pokynov a 
bezpečnostných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Preklad do všetkých jazykov EÚ možno v niektorých prípadoch účinne nahradiť pokynmi 
v podobe kreslených obrázkov a piktogramov. Tieto inovatívne riešenia sú dobré a príťažlivé 
alternatívy voči technickému slovníku používanému v pokynoch k niektorým výrobkom.

Pozmeňujúci návrh 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľa(-ov) a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcov a 
distribútorov.

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb aspoň raz za rok skúšky 
reprezentatívnych vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh náhodne vybraných 
spomedzi predávaných výrobkov pod 
kontrolou justičného úradníka, verejného 
orgánu alebo akejkoľvek inej 
kvalifikovanej osoby určenej každým 
členským štátom, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľov, a o tomto monitorovaní
informujú výrobcov a distribútorov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľa(-ov) a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcov a 
distribútorov.

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb aspoň raz za rok skúšky 
reprezentatívnych vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh náhodne vybraných 
spomedzi predávaných výrobkov pod 
kontrolou justičného úradníka, verejného 
orgánu alebo akejkoľvek inej 
kvalifikovanej osoby určenej každým 
členským štátom, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľov, a o tomto monitorovaní 
informujú výrobcov a distribútorov. 
Výrobcovia predovšetkým z rovnakých 
podmienok uskutočňujú testovanie 
výrobkov, ktoré podliehajú alebo 
podliehali rozhodnutiu Komisie na 
základe článku 12 nariadenia o dohľade 
nad trhom s výrobkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
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vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľa(-ov) a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcov a 
distribútorov.

vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb aspoň raz za rok skúšky 
reprezentatívnych vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh náhodne vybraných 
spomedzi predávaných výrobkov pod 
kontrolou justičného úradníka, verejného 
orgánu alebo akejkoľvek inej 
kvalifikovanej osoby určenej každým 
členským štátom, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľov, a o tomto monitorovaní 
informujú výrobcov a distribútorov. 
Výrobcovia predovšetkým z rovnakých 
podmienok uskutočňujú testovanie 
výrobkov, ktoré podliehajú alebo 
podliehali rozhodnutiu Komisie na 
základe článku 12 nariadenia o dohľade 
nad trhom s výrobkami.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade nového článku 6a.

Pozmeňujúci návrh 268
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľa(-ov) a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcov a 
distribútorov.

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky reprezentatívnych
vzoriek náhodne vybraných výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľov, a o tomto monitorovaní 
informujú výrobcov a distribútorov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 269
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), 
ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, 
že výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o 
tom bezodkladne informujú orgány 
dohľadu nad trhom členských štátov, v 
ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľov, 
podľa potreby. Okrem toho v prípade, že 
výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 8 ods. 9 a článku 11 ods. 5 predložené rovnakým 
autorom)

Odôvodnenie

Slovo „ak“ vytvára právnu neistotu, keďže ho možno vnímať tak, že znamená ďalšiu 
podmienku pre použitie nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
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majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), 
ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, 
že výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o 
tom bezodkladne informujú orgány 
dohľadu nad trhom členských štátov, v 
ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľov. 
Okrem toho o tom dovozcovia 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), 
ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, že 
výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľov, ak je 
to potrebné. Okrem toho v prípade, že 
výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach. V naliehavých prípadoch 
alebo ak výrobca túto povinnosť nesplní 
členské štáty požiadajú dovozcu o prijatie 
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nápravných opatrení podľa článku 9 ods. 
3 nariadenia [Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. .../... zo dňa ... o dohľade 
nad trhom s výrobkami]*.  
__________________
* Poznámka pre Ú. v. EÚ: Prosím vložte 
číslo, dátum a označenie nariadenia
o dohľade nad trhom s výrobkami (COD 
2013/0048).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 272
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), 
ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, 
že výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o 
tom bezodkladne informujú orgány 
dohľadu nad trhom členských štátov, v 
ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľov. 
Okrem toho o tom dovozcovia 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 273
Preslav Borissov



AM\1003186SK.doc 119/161 PE516.922v03-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), 
ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, že 
výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľov, ak je 
to potrebné. Taktiež podniknú primerané 
kroky na varovanie spotrebiteľov pred 
nebezpečenstvom, ktoré im tento výrobok 
môže priniesť. Okrem toho v prípade, že 
výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), 
ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, že 

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie z 
trhu alebo stiahnutie od používateľov, ak je 
to potrebné. Okrem toho v prípade, že 
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výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú orgány dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach, ako aj o výsledkoch týchto 
nápravných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť, aby informácie poskytované výrobcami orgánom dohľadu nad trhom 
zahŕňali výsledky prípadných prijatých nápravných opatrení, aby bolo možné zaručiť 
primerané informovanie orgánov dohľadu nad trhom (nadväzujúce kroky). Rovnaká 
povinnosť by mala platiť pre výrobcov (článok 8), dovozcov (článok 10) a distribútorov 
(článok 11).

Pozmeňujúci návrh 275
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dovozca uchováva technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupní orgánom dohľadu nad trhom.

8. Dovozca zaisťuje, aby bolo možné na 
základe odôvodnenej žiadosti sprístupniť 
orgánom dohľadu nad trhom počas 
obdobia piatich rokov od uvedenia 
výrobku na trh relevantné časti technickej 
dokumentácie v elektronickej alebo 
fyzickej podobe.

Or. en

(pozri článok R4ods. 8 rozhodnutia č. 768/2008/ES a pozmeňujúci návrh k článku 8 ods. 5
predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

V rozhodnutí č. 768/2008/ES sa uvádza, že dovozcovia „majú k dispozícii pre orgány dohľadu 
nad trhom počas ... [obdobie sa stanoví v pomere k životnému cyklu výrobku a úrovni rizika] 
kópiu vyhlásenia o zhode ES a zabezpečujú, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť 
sprístupnená technická dokumentácia“. Navrhované obdobie 10 rokov zjavne presahuje 
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životnosť väčšiny spotrebných výrobkov a preto by sa malo skrátiť. Žiadosti by mali uvádzať 
zistené riziká vo vzťahu k príslušnému výrobku.

Pozmeňujúci návrh 276
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dovozca uchováva technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupní orgánom dohľadu nad trhom.

8. Dovozca zaisťuje, aby bolo možné 
sprístupniť technickú dokumentáciu na 
vyžiadanie orgánom dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dovozca uchováva technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupní orgánom dohľadu nad trhom.

8. Dovozca zaisťuje, aby počas obdobia 
desiatich rokov od uvedenia výrobku na 
trh bolo možné na vyžiadanie sprístupniť 
technickú dokumentáciu orgánom 
dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie o bezpečnosti spotrebných výrobkov by nemalo byť prísnejšie než harmonizované 
právne predpisy. Preto by dovozcovia nemali mať povinnosť technickú dokumentáciu 
uchovávať, ale na požiadanie ju poskytnúť príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh 278
Wim van de Camp



PE516.922v03-00 122/161 AM\1003186SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Dovozcovia vypracujú zoznam svojich 
modelov výrobkov s fotografiami 
a akýmkoľvek vhodným spôsobom ho 
sprístupnia verejnosti a iným 
hospodárskym subjektom, a to najmä 
v prípade výrobkov podliehajúcich 
rozhodnutiu Komisie podľa článku 12 
nariadenia o dohľade nad trhom 
s výrobkami [XREFX] a v prípade 
výrobkov podliehajúcich rozsiahlej 
distribúcii. Dovozca poskytne orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie 
a každému hospodárskemu subjektu, 
ktorému svoje výrobky distribuuje, dôkazy 
o existencii základných rozdielov medzi 
jeho modelmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Distribútori pri sprístupňovaní výrobku 
na trhu náležite zohľadňujú požiadavky 
stanovené v tomto nariadení.

1. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu náležite zohľadňujú požiadavky 
stanovené v tomto nariadení.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 280
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobok zahŕňa 
informácie vyžadované od výrobcov 
a dovozcov podľa článku 8 ods. 6, 7 a 8 
respektíve podľa článku 10 ods. 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Revidované znenie ozrejmuje, že distribútori nemusia posudzovať presnosť informácií 
dodaných výrobcom či dovozcom. Distribútori (najmä MSP) nie sú vybavení na to, aby takého 
technické posudzovanie uskutočnili. Distribútori by mali mať iba povinnosť skontrolovať 
prítomnosť požadovaných informácií. To by všetkým distribútorom, najmä MSP, umožnilo 
efektívnejšie a právne istejšie uplatňovanie nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 281
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
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na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

na trhu overia, či sú na výrobku údaje 
uvedené v článku 8 ods. 6 a 7 a v článku 
10 ods. 3, a či sú k nemu pripojené 
informácie v súlade s článkom 8 ods. 8 
a článkom 10 ods. 4.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu s požadovanou starostlivosťou 
skontrolujú, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8, respektíve v článku 10 ods. 3 a 4.

Or. de

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 10 písm. a) smernice 2011/65/EÚ. Kvôli proporcionalite by mali 
stačiť náhodné kontroly.

Pozmeňujúci návrh 284
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či sú na výrobku označenia
uvedené v článku 8 ods. 6 a 7 a v článku 
10 ods. 3, a či sú k nemu pripojené prvky 
uvedené v článku 8 ods. 8 a článku 10 
ods. 4.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8, prípadne v článku 10 ods. 3 a 4. 
Distribútori nesmú prekryť povinné 
informácie ani bezpečnostné informácie 
dodané výrobcom alebo dovozcom.

Or. en

Odôvodnenie

Pre distribútora by mali platiť rovnaké povinnosti ako pre dovozcu (článok 10 ods. 3) 
a nesmie skryť zásadné informácie dodané výrobcom alebo dovozcom.

Pozmeňujúci návrh 286
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či sú na výrobku uvedené 
povinné informácie stanovené v článku 8 
ods. 6, 7 a 8, respektíve v článku 10 ods. 3 
a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že distribútor nemôže overovať pravdivosť týchto prvkov, len ich 
prítomnosť.
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Pozmeňujúci návrh 287
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade výrobkov, ktoré podliehajú 
alebo podliehali rozhodnutiu Komisie 
podľa článku 12 nariadenia o dohľade 
nad trhom s výrobkami [XREFX], 
distribútor v záujme ochrany zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov aspoň raz za 
rok vykonáva skúšky reprezentatívnych 
vzoriek predávaných výrobkov, ktoré boli 
vybrané náhodne pod kontrolou 
justičného úradníka, verejného orgánu 
alebo akejkoľvek inej kvalifikovanej 
osoby určenej každým členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade nového článku 6a.

Pozmeňujúci návrh 288
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa distribútor domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v 
zhode s požiadavkami tohto nariadenia, 
nesmie výrobok sprístupniť na trhu, kým sa 
nezaručí požadovaná zhoda. Navyše, ak 
výrobok nie je bezpečný, distribútor o tom 
informuje výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgán 
dohľadu nad trhom členského štátu, v 

3. Ak sa distribútor domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v 
zhode s požiadavkami tohto nariadenia, 
nesmie výrobok sprístupniť na trhu, kým sa 
nezaručí požadovaná zhoda. Navyše, ak 
výrobok nie je bezpečný, distribútor o tom 
informuje výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgán 
dohľadu nad trhom členského štátu, v 
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ktorom je distribútor usadený. ktorom je distribútor usadený. Ak výrobok 
podlieha alebo podliehal rozhodnutiu 
Komisie podľa článku 12 nariadenia 
o dohľade nad trhom s výrobkami, 
distribútor v záujme ochrany zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov aspoň raz za 
rok vykonáva skúšky reprezentatívnych 
vzoriek predávaných výrobkov, ktoré boli 
vybrané náhodne pod kontrolou 
justičného úradníka, verejného orgánu 
alebo akejkoľvek inej kvalifikovanej 
osoby určenej každým členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade nového článku 6a.

Pozmeňujúci návrh 289
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa distribútor domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v 
zhode s požiadavkami tohto nariadenia, 
nesmie výrobok sprístupniť na trhu, kým sa 
nezaručí požadovaná zhoda. Navyše, ak 
výrobok nie je bezpečný, distribútor o tom 
informuje výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgán 
dohľadu nad trhom členského štátu, v 
ktorom je distribútor usadený.

3. Ak sa distribútor domnieva alebo má 
dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v 
zhode s požiadavkami tohto nariadenia, 
nesmie výrobok sprístupniť na trhu, kým sa 
nezaručí požadovaná zhoda. Navyše, ak 
výrobok nie je bezpečný, distribútor o tom 
informuje výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgán 
dohľadu nad trhom členského štátu, v 
ktorom je distribútor usadený. Ak výrobok 
podlieha alebo podliehal rozhodnutiu 
Komisie podľa článku 12 nariadenia 
o dohľade nad trhom s výrobkami 
[XREFX], distribútor v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov aspoň 
raz za rok vykonáva skúšky 
reprezentatívnych vzoriek predávaných 
výrobkov, ktoré boli vybrané náhodne pod 
kontrolou justičného úradníka, verejného 
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orgánu alebo akejkoľvek inej 
kvalifikovanej osoby určenej každým 
členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori zabezpečia, aby v čase, v 
ktorom sú za výrobok zodpovední, nedošlo 
k ohrozeniu dodržania požiadavky na 
všeobecnú bezpečnosť stanovenej v článku 
4 a zhody výrobku s ustanoveniami článku 
8 ods. 6, 7 a 8 a článku 10 ods. 3 a 4 z 
dôvodu skladovacích či prepravných 
podmienok, podľa uplatniteľného 
prípadu.

4. Distribútori zabezpečia, aby v čase, v 
ktorom sú za výrobok zodpovední, nedošlo 
k ohrozeniu dodržania požiadavky na 
všeobecnú bezpečnosť stanovenej v článku 
4 a zhody výrobku s ustanoveniami článku 
8 ods. 6, 7 a 8 a článku 10 ods. 3 a 4 z 
dôvodu skladovacích či prepravných 
podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Podľa toho, aké riziko výrobok 
pravdepodobne prinesie, môžu distribútori 
v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov testovať výrobky 
sprístupnené na trhu, a to 
prostredníctvom náhodných vzoriek.

Or. fr
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Odôvodnenie

Nie je vhodné ukladať distribútorom povinnosť testovať výrobky. Naopak a v súlade so 
súčasnou praxou by ich toto nariadenie malo k tomu nabádať, a to najmä v prípade výrobkov, 
pri ktorých riziko hrozí.

Pozmeňujúci návrh 292
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Distribútori zaisťujú, aby mali 
zavedené postupy prijímania nápravných 
opatrení, sťahovania výrobku z trhu alebo 
sťahovania výrobku od používateľov, 
a na požiadanie ich sprístupňujú orgánom 
dohľadu nad trhom. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení s 
cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8, respektíve článkom 10 ods. 3 a 4, 
zabezpečia prijatie nevyhnutných 
nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku s týmto 
nariadením, jeho stiahnutie z trhu alebo 
stiahnutie od používateľov, podľa potreby. 
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
bezpečný, distribútori o tom bezodkladne 
informujú výrobcu alebo dovozcu (podľa 
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výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

Or. en

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 8 ods. 9 a článku 10 ods. 7 predložené rovnakým 
autorom)

Odôvodnenie

Slovo „ak“ vytvára právnu neistotu, keďže ho možno vnímať tak, že znamená ďalšiu 
podmienku pre použitie nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 294
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia 
prijatie nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, zabezpečia 
prijatie nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení s 
cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8, respektíve článkom 10 ods. 3 a 4, 
zabezpečia prijatie nevyhnutných 
nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku s týmto 
nariadením, jeho stiahnutie z trhu alebo 
stiahnutie od používateľov, ak je to 
potrebné. Okrem toho v prípade, že 
výrobok nie je bezpečný, distribútori o tom 
bezodkladne informujú výrobcu alebo 
dovozcu (podľa uplatniteľného prípadu), 
ako aj orgány dohľadu nad trhom tých 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach. V naliehavých prípadoch 
alebo ak distribútor túto povinnosť 
nesplní členské štáty požiadajú 
distribútora o prijatie nápravných 
opatrení podľa článku 9 ods. 3 nariadenia 
[Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../... zo dňa ... o dohľade nad trhom 
s výrobkami]*.  
__________________
* Poznámka pre Ú. v. EÚ: Prosím vložte 
číslo, dátum a označenie nariadenia
o dohľade nad trhom s výrobkami (COD 
2013/0048).

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 296
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení s 
cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8, respektíve článkom 10 ods. 3 a 4, 
zabezpečia prijatie nevyhnutných 
nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku s týmto 
nariadením, jeho stiahnutie z trhu alebo 
stiahnutie od používateľov, ak je to 
potrebné. Distribútori zaisťujú, aby mali 
postupy prijímania nápravných opatrení, 
sťahovania výrobku z trhu alebo 
sťahovania výrobku od používateľov, 
pokiaľ ide o výrobky, ktoré sprístupnili na 
trhu. Okrem toho v prípade, že výrobok 
nie je bezpečný, distribútori o tom 
bezodkladne informujú výrobcu alebo 
dovozcu (podľa uplatniteľného prípadu), 
ako aj orgány dohľadu nad trhom tých 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení s 
cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8, respektíve článkom 10 ods. 3, 4 a 5,
bezodkladne a až do odvolania zastavia 
distribúciu tohto výrobku a zabezpečia 
prijatie nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov. Okrem toho o tom 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 
8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení s 
cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8, respektíve článkom 10 ods. 3 a 4, 
bezodkladne zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení s 
cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku s týmto nariadením, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľov, ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
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distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä o 
riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach, ako aj 
o výsledkoch týchto opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcov, dovozcov aj distribútorov by sa mala týkať rovnaká povinnosť v oblasti reakčnej 
schopnosti (doplnenie pojmu „bezodkladne“). Okrem toho je potrebné zaistiť, aby informácie 
poskytované výrobcami orgánom dohľadu nad trhom zahŕňali výsledky prípadných prijatých 
nápravných opatrení, aby bolo možné zaručiť primerané informovanie orgánov dohľadu nad 
trhom (nadväzujúce kroky). Rovnaká povinnosť by mala platiť pre výrobcov (článok 8), 
dovozcov (článok 10) a distribútorov (článok 11).

Pozmeňujúci návrh 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Alternatívne môžu o splnenie svojich 
povinností podľa tohto článku distribútori 
požiadať profesionálne združenie, ktorého 
sú členmi, alebo sa môžu do 
profesionálneho združenia ako 
kolektívneho subjektu združiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Alternatívne sa distribútori môžu
v záujme splnenia povinností, ktoré majú 
podľa tohto článku, pripojiť 
k profesionálnemu združeniu. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 301
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Alternatívne môžu o splnenie svojich 
povinností podľa tohto článku distribútori 
požiadať profesionálne združenie, ktorého 
sú členmi, alebo sa môžu do 
profesionálneho združenia ako 
kolektívneho subjektu združiť.

Or. en

Odôvodnenie

Niektorí distribútori, ktoré nedokážu alebo nechcú priamo zaisťovať dodržiavanie povinností 
uvedených v tomto článku, sa môžu rozhodnúť združiť sa do profesionálneho združenia 
s cieľom zveriť tomuto združeniu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 302
Pier Antonio Panzeri

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Alternatívne môžu o splnenie svojich 
povinností podľa tohto článku distribútori 
požiadať profesionálne združenie, ktorého 
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sú členmi, alebo sa môžu do 
profesionálneho združenia ako 
kolektívneho subjektu združiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov 
vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Ďalšie povinnosti hospodárskych 
subjektov 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 304
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov 
vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov 
vzťahujú na dovozcov a distribútorov a 
naopak

Or. it

Pozmeňujúci návrh 305
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť príslušného orgánu členského 
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štátu, ktorá sa týka zhody konkrétneho 
výrobku s týmto nariadením, určia 
hospodárske subjekty osobu, ktorá má 
vystupovať ako kontaktná osoba. Táto 
osoba môže byť totožná s osobou 
uvedenou v odseku 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 306
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty určia osobu 
zodpovednú za všeobecnú bezpečnosť 
výrobkov a informujú príslušný orgán 
členského štátu o jej totožnosti. Členské 
štáty môžu v tejto oblasti prijať ďalšiu 
úpravu. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 307
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia, ktorí pod vlastným menom či 
názvom alebo ochrannou známkou 
uvádzajú na trh výrobok, ktorý už predtým 
uviedol na trh EÚ iný hospodársky 
subjekt, sú považovaní za dovozcov a teda 
majú príslušné povinnosti podľa článku 
10.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 308
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 
splnené nasledujúce podmienky:

vypúšťa sa

(a) nebezpečný je len obmedzený počet 
dobre identifikovaných výrobkov;
(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má úplne pod 
kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť 
zdravie a bezpečnosť osôb;
(c) príčina rizika výrobku je taká, že 
poznatky o nej nepredstavujú informácie 
užitočné pre tieto orgány alebo pre 
verejnosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 
splnené nasledujúce podmienky:

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď výrobca, 
dovozca alebo distribútor vie preukázať, 
že riziko má úplne pod kontrolou a 
nemôže sa ním už ohroziť zdravie a 
bezpečnosť osôb, a že už sa prijali všetky 
potrebné nápravné opatrenia na 
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normalizáciu výrobku, jeho stiahnutie 
z trhu alebo jeho stiahnutie od 
používateľov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 310
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 
splnené nasledujúce podmienky:

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
a 5 sa neuplatňuje, ak ide o minimálne 
riziká zlučiteľné s jeho používaním, ktoré 
sú považované za prijateľné a zlučiteľné 
s vysokým stupňom bezpečnosti a ochrany 
zdravia osôb v súlade s článkom 3 ods. 1, 
alebo v prípade, keď sú splnené 
nasledujúce podmienky:

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o ozrejmenie. Povinnosť informovať orgány dohľadu nad trhom sa neuplatňuje ani na 
bezpečné výrobky v zmysle článku 3, to jest na výrobky, ktoré prinášajú minimálne riziká 
zlučiteľné s ich používaním považované za prijateľné a zlučiteľné s vysokým stupňom 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb.

Pozmeňujúci návrh 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) nebezpečný je len obmedzený počet 
dobre identifikovaných výrobkov;

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má úplne pod 
kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť 
zdravie a bezpečnosť osôb;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 313
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má úplne pod 
kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť 
zdravie a bezpečnosť osôb;

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má skutočne pod 
kontrolou, čo bráni akémukoľvek 
ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb;

Or. en

Odôvodnenie

Úplná kontrola rizika je v praxi nedosiahnuteľná. Text by sa preto mal upraviť tak, aby sa pre 
hospodárske subjekty vytvorila právna istota.

Pozmeňujúci návrh 314
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má úplne pod 
kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť 
zdravie a bezpečnosť osôb;

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má skutočne pod 
kontrolou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) príčina rizika výrobku je taká, že 
poznatky o nej nepredstavujú informácie 
užitočné pre tieto orgány alebo pre 
verejnosť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Za prvé, príčina rizika nemusí byť známa. Za druhé, ak je príčina rizika známa, pre 
hospodárske subjekty môže byť ťažké posúdiť, či je vo verejnom záujme. Takáto povinná 
podmienka by vytvorila právnu neistotu.

Pozmeňujúci návrh 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) príčina rizika výrobku je taká, že 
poznatky o nej nepredstavujú informácie 
užitočné pre tieto orgány alebo pre 
verejnosť.

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 317
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Situácie, ktoré spĺňajú podmienky 
odseku 1, môže určiť Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 19 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 318
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, 
v ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nemusia na výrobku 
ako takom uvádzať informácie stanovené 
v článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

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

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, 
v ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nemusia na výrobku 
ako takom uvádzať informácie stanovené 
v článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 320
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, v 
ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nemusia na výrobku 
ako takom uvádzať informácie stanovené 
v článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, v 
ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nevyžadujú informácie
stanovené v článku 8 ods. 7 a článku 10 
ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie so znením článkov 8 ods. 7 a 10 ods. 3, podľa ktorých sa požadované informácie 
môžu uvádzať aj na obale alebo sprievodnej dokumentácii, ak ich nie je možné uviesť na 
výrobku ako takom. 

Pozmeňujúci návrh 321
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3



PE516.922v03-00 144/161 AM\1003186SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, v 
ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nemusia na výrobku 
ako takom uvádzať informácie stanovené v 
článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, v 
ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa nemusia 
na výrobku ako takom uvádzať informácie 
stanovené v článku 8 ods. 7 a článku 10 
ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Identifikácia výrobkov a hospodárskych subjektov je kľúčová. Na zaistenie bezpečnosti 
výrobkov uvádzaných na trh je zásadne dôležité jasné určenie a vymedzenie povinností a úloh 
jednotlivých subjektov.

Pozmeňujúci návrh 322
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty uvedú na 
požiadanie orgánov dohľadu nad trhom:

1. Hospodárske subjekty poskytnú  na 
požiadanie orgánom dohľadu nad trhom 
tieto informácie:

Or. fr

Odôvodnenie

Informácie o množstve príslušných výrobkov, ako aj akékoľvek dostupné informácie 
o vysledovateľnosti, sú osobitne užitočné pri posudzovaní rizika a určovaní cieľov kontrol.

Pozmeňujúci návrh 323
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) každý hospodársky subjekt, ktorý im 
výrobok dodal;

(a) každý hospodársky subjekt, ktorý im 
výrobok dodal; povahu a počet dodaných 
výrobkov a všetky údaje 
o vysledovateľnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 324
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) každý hospodársky subjekt, ktorý im 
výrobok dodal;

(a) totožnosť každého hospodárskeho 
subjektu, ktorý im výrobok dodal, ako aj 
počet príslušných výrobkov a akékoľvek 
ďalšie dostupné informácie 
o vysledovateľnosti;

Or. fr

Odôvodnenie

Informácie o množstve príslušných výrobkov, ako aj akékoľvek dostupné informácie 
o vysledovateľnosti, sú osobitne užitočné pri posudzovaní rizika a určovaní cieľov kontrol.

Pozmeňujúci návrh 325
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) každý hospodársky subjekt, ktorému 
výrobok dodali.

(b) každý hospodársky subjekt, ktorému 
výrobok dodali; povahu a počet dodaných 
výrobkov a všetky údaje 
o vysledovateľnosti.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 326
Bernadette Vergnaud

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) každý hospodársky subjekt, ktorému 
výrobok dodali.

(b) totožnosť každého hospodárskeho 
subjektu, ktorému výrobok dodali, ako aj 
počet príslušných výrobkov a akékoľvek 
ďalšie dostupné informácie 
o vysledovateľnosti;

Or. fr

Odôvodnenie

Informácie o množstve príslušných výrobkov, ako aj akékoľvek dostupné informácie 
o vysledovateľnosti, sú osobitne užitočné pri posudzovaní rizika a určovaní cieľov kontrol.

Pozmeňujúci návrh 327
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty musia dokázať 
predložiť informácie uvedené v prvom 
odseku v lehote 10 rokov od dátumu, keď 
im bol dodaný výrobok, a v lehote 10 
rokov od dátumu, keď dodali výrobok.

2. Hospodárske subjekty musia dokázať 
predložiť informácie uvedené v prvom 
odseku v lehote 5 rokov od dátumu, keď 
im bol dodaný výrobok, a v lehote 5 rokov
od dátumu, keď dodali výrobok.

Or. en

Odôvodnenie

Kvôli širokému rozsahu výrobkov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a ich relatívne 
nízkemu stupňu rizika, by povinnosť uchovávať informácie o dodávateľských reťazcoch 
všetkých spotrebných výrobkov počas obdobia 10 rokov bola neprimeranou administratívnou 
záťažou. Pre malé a stredné podniky bude splnenie takýchto požiadaviek takmer nemožné 
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a výrazne to oslabí ich schopnosť konkurovať väčším spoločnostiam.

Pozmeňujúci návrh 328
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty musia dokázať 
predložiť informácie uvedené v prvom 
odseku v lehote 10 rokov od dátumu, keď 
im bol dodaný výrobok, a v lehote 10 
rokov od dátumu, keď dodali výrobok.

2. Hospodárske subjekty musia dokázať 
predložiť informácie uvedené v prvom 
odseku v lehote, ktorá je primeraným 
posúdením životného cyklu výrobku, od 
dátumu, keď dodali výrobok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak hospodárske subjekty zistia 
informácie uvedené v prvom odseku, 
orgány dohľadu nad trhom s týmito 
informáciami zaobchádzajú ako s 
dôvernými.

Or. en

Odôvodnenie

Pre mnohých distribútorov a veľkoobchodných predajcov je podnikovým tajomstvom, od koho 
výrobky odoberajú a komu ich dodávajú. Preto je potrebné chrániť totožnosť ich dodávateľov. 
Informácie poskytnuté hospodárskymi subjektmi by mali slúžiť výhradne orgánom dohľadu 
nad trhom a nemala by existovať možnosť všeobecného zverejnenia obchodne citlivých 
informácií alebo toho, aby sa dostali do rúk konkurencie.
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Pozmeňujúci návrh 330
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15 vypúšťa sa
Vysledovateľnosť výrobkov
1. Komisia môže pri niektorých 
výrobkoch, kategóriách alebo skupinách 
výrobkov, ktoré sú z dôvodu špecifických 
vlastností alebo špecifických podmienok 
distribúcie či použitia typické v tom, že 
predstavujú závažné riziko pre zdravie a 
bezpečnosť osôb, vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú 
a sprístupňujú predmetné výrobky na trh, 
aby zriadili alebo uplatňovali systém 
vysledovateľnosti.
2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber a 
uchovávanie údajov elektronickými 
prostriedkami, umožňujúc tak 
identifikáciu výrobku a hospodárskych 
subjektov zapojených do dodávateľského 
reťazca, ako aj priloženie nosiča údajov k 
výrobku, jeho baleniu alebo do 
sprievodnej dokumentácie, umožňujúc 
prístup k daným údajom.
3. Komisia je splnomocnená prijímať v 
súlade s článkom 20 delegované akty, v 
ktorých sa:
(a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny 
výrobkov typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb podľa odseku 1;
(b) špecifikujú údaje, ktoré hospodárske 
subjekty zbierajú a uchovávajú 
prostredníctvom systému 
vysledovateľnosti uvedeného v odseku 2.
4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť typ nosiča 
údajov a jeho umiestnenie podľa odseku 
2. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
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v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 19 ods. 3.
5. Pri prijímaní opatrení uvedených v 
odsekoch 3 a 4 Komisia zohľadňuje 
nasledujúce skutočnosti:
(a) nákladovú efektívnosť opatrení 
vrátane ich vplyvu na podniky, 
predovšetkým malé a stredné podniky;
(b) zlučiteľnosť so systémami 
vysledovateľnosti dostupnými na 
medzinárodnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že tieto ustanovenia prinesú akúkoľvek pridanú hodnotu 
alebo prínos pre spotrebiteľov, orgány dohľadu nad trhom alebo hospodárske subjekty. Tieto 
ustanovenia prinesú podnikom náklady, ktoré neboli posúdené, a je pravdepodobné, že sa 
prenesú na spotrebiteľov. Okrem toho neexistujú dôkazy o tom, že by existovali akékoľvek 
neharmonizované výrobky, ktorých riziká sú tak veľké, že tento prístup odôvodňujú. Je to 
preto neprimerané.

Pozmeňujúci návrh 331
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže pri niektorých výrobkoch, 
kategóriách alebo skupinách výrobkov, 
ktoré sú z dôvodu špecifických vlastností 
alebo špecifických podmienok distribúcie 
či použitia typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb, vyžadovať od hospodárskych 
subjektov, ktoré uvádzajú a sprístupňujú 
predmetné výrobky na trh, aby zriadili 
alebo uplatňovali systém 
vysledovateľnosti.

1. Komisia môže pri niektorých výrobkoch, 
kategóriách alebo skupinách výrobkov, 
ktoré sú z dôvodu špecifických vlastností 
alebo špecifických podmienok distribúcie 
či použitia typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb, a po prípadnej konzultácii 
s relevantnými zainteresovanými 
subjektmi vyžadovať od hospodárskych 
subjektov, ktoré uvádzajú a sprístupňujú 
predmetné výrobky na trh, aby zriadili 
alebo uplatňovali systém 
vysledovateľnosti.
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Or. en

Odôvodnenie

Pred navrhnutím nových požiadaviek na vysledovateľnosť by Komisia mala uskutočniť 
konzultácie s relevantnými zainteresovanými subjektmi, ako sú podnikateľské a spotrebiteľské 
organizácie, s cieľom využiť ich odborné znalosti a zohľadniť praktické dôsledky týchto 
požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 332
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže pri niektorých výrobkoch, 
kategóriách alebo skupinách výrobkov, 
ktoré sú z dôvodu špecifických vlastností 
alebo špecifických podmienok distribúcie 
či použitia typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb, vyžadovať od hospodárskych 
subjektov, ktoré uvádzajú a sprístupňujú 
predmetné výrobky na trh, aby zriadili 
alebo uplatňovali systém 
vysledovateľnosti.

1. Komisia môže pri niektorých výrobkoch, 
kategóriách alebo skupinách výrobkov, 
najmä tých, ktoré sú z dôvodu 
špecifických vlastností alebo špecifických 
podmienok distribúcie či použitia typické v 
tom, že predstavujú závažné riziko pre 
zdravie a bezpečnosť osôb, vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú a 
sprístupňujú predmetné výrobky na trh, 
aby zriadili alebo uplatňovali systém 
vysledovateľnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Môže sa zistiť, že systém vysledovateľnosti by bolo vhodné zaviesť aj v prípade iných kategórií 
výrobkov, keďže určenie totožnosti výrobku a hospodárskeho subjektu zapojeného do 
dodávateľského reťazca (býv. článok 15 ods. 2) je zásadne dôležité.

Pozmeňujúci návrh 333
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber a 
uchovávanie údajov elektronickými 
prostriedkami, umožňujúc tak identifikáciu 
výrobku a hospodárskych subjektov 
zapojených do dodávateľského reťazca, 
ako aj priloženie nosiča údajov k výrobku, 
jeho baleniu alebo do sprievodnej 
dokumentácie, umožňujúc prístup k daným 
údajom.

2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber a 
uchovávanie údajov elektronickými 
prostriedkami, umožňujúc tak identifikáciu 
výrobku a hospodárskych subjektov 
zapojených do dodávateľského reťazca, 
ako aj priloženie nosiča údajov k výrobku, 
jeho baleniu alebo do sprievodnej 
dokumentácie, umožňujúc prístup k daným 
údajom. Systém vysledovateľnosti zahŕňa 
nástroje na rozšírenie vysledovateľnosti 
výrobkov až po spotrebiteľa 
prostredníctvom dobrovoľne 
uplatniteľných opatrení. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Systém vysledovateľnosti zahŕňa 
nástroje na rozšírenie vysledovateľnosti 
výrobkov až po spotrebiteľa 
prostredníctvom dobrovoľne 
uplatniteľných opatrení. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny (a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny 
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výrobkov typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb podľa odseku 1;

výrobkov, ktoré by mali podliehať 
požiadavkám na vysledovateľnosť podľa 
odseku 1;

Or. en

Odôvodnenie

Môže sa zistiť, že systém vysledovateľnosti by bolo vhodné zaviesť aj v prípade iných kategórií 
výrobkov, keďže určenie totožnosti výrobku a hospodárskeho subjektu zapojeného do 
dodávateľského reťazca (býv. článok 15 ods. 2) je zásadne dôležité.

Pozmeňujúci návrh 336
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny 
výrobkov typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb podľa odseku 1;

(a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny 
výrobkov typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb podľa odseku 1. Komisia musí 
v príslušných delegovaných aktoch 
uviesť, či použila metódu analýzy rizika 
podľa rozhodnutia 2010/15/EÚ, alebo (ak 
táto metóda nie je pre príslušný výrobok 
vhodná) podrobný opis použitej metódy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 337
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže požiadať jednu alebo 
niekoľko európskych normalizačných 
organizácií, aby navrhli alebo 
identifikovali európsku normu, ktorá by 

Komisia môže požiadať jednu alebo 
niekoľko európskych normalizačných 
organizácií, aby navrhli alebo 
identifikovali európsku normu, ktorá by 
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zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto 
norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej v 
článku 4. Komisia určí požiadavky na 
obsah, ktoré musí splniť požadovaná 
európska norma, ako aj termín jej prijatia.

zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto 
norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej v 
článku 4. S prípadným zohľadnením 
stanovísk relevantných zainteresovaných 
subjektov Komisia určí požiadavky na 
obsah, ktoré musí splniť požadovaná 
európska norma, ako aj termín jej prijatia.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 24 predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Komisia by podľa možnosti mala pri určovaní obsahu nových európskych bezpečnostných 
noriem zohľadňovať názory zainteresovaných subjektov, aby sa zaistila relevantnosť, 
primeranosť a účinnosť týchto noriem.

Pozmeňujúci návrh 338
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže požiadať jednu alebo 
niekoľko európskych normalizačných 
organizácií, aby navrhli alebo 
identifikovali európsku normu, ktorá by 
zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto 
norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej v 
článku 4. Komisia určí požiadavky na 
obsah, ktoré musí splniť požadovaná 
európska norma, ako aj termín jej prijatia.

Komisia môže požiadať jednu alebo 
niekoľko európskych normalizačných 
organizácií, aby navrhli alebo 
identifikovali európsku normu, ktorá by 
zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto 
norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej v 
článku 4. Komisia určí požiadavky na 
obsah, ktoré musí splniť požadovaná 
európska norma, ako aj termín jej prijatia 
v súlade s odporúčaním výboru podľa 
článku 19 ods. 1 prvý pododsek.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 339
Jürgen Creutzmann
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme žiadosť uvedenú v prvom 
pododseku formou vykonávacieho 
rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 19 ods. 3.

Komisia prijme žiadosť uvedenú v prvom 
pododseku formou delegovaného aktu 
v súlade s článkom 20.

Or. en

(pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 27 predložený rovnakým autorom)

Odôvodnenie

Nové európske bezpečnostné normy pre spotrebné výrobky podľa článku 4 by sa mali 
považovať za normy dopĺňajúce základný akt pridaním nepodstatných prvkov v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ. So zreteľom na veľmi všeobecnú povahu článku 4 by Európsky 
parlament a Rada mali mať možnosť odvolať mandát udelený Komisii v oblasti prijímania
nových noriem, alebo proti nemu vysloviť námietky. Preto je vhodné prijať mandát 
prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 340
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušná európska normalizačná 
organizácia do jedného mesiaca od 
doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1 
uvedie, či akceptuje túto žiadosť.

2. Príslušná európska normalizačná 
organizácia do jedného mesiaca od 
doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1 
uvedie, či akceptuje túto žiadosť. Ak 
normalizačná organizácia žiadosť podľa 
odseku 1 neakceptuje, Komisia môže túto 
úlohu zveriť iným vhodným subjektom.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 341
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak európska norma spĺňa požiadavky, 
ktoré si kladie za cieľ, a požiadavku 
všeobecnej bezpečnosti stanovenú v článku 
4, Komisia bezodkladne uverejní odkaz na 
predmetnú európsku normu v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

5. Ak európska norma spĺňa požiadavky, 
ktoré si kladie za cieľ, aj požiadavku 
všeobecnej bezpečnosti stanovenú v článku 
4, a ak to v súlade s článkom 19 ods. 3 
potvrdí výbor uvedený v článku 19 ods. 1 
podods. 1, Komisia bezodkladne uverejní 
odkaz na predmetnú európsku normu v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 342
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Sankcie
1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie 
musia byť účinné, primerané a 
odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii do [vložiť dátum – 3 
mesiace pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej 
oznámia každú nasledujúcu zmenu a 
doplnenie, ktoré uvedené ustanovenia 
ovplyvnia.
2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým 
situáciu malých a stredných podnikov. 
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Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil 
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

Or. en

(pozri článok 31 nariadenia 2013/0048 (COD))

Odôvodnenie

Sankcie, ktoré možno udeliť za porušenie pravidiel v oblasti bezpečnosti výrobkov, by mali 
byť rovnaké pre všetky výrobky (harmonizované aj neharmonizované, spotrebné aj 
profesionálne) a mali by sa uplatňovať aj na prípady nedodržania napr. environmentálnych 
noriem. Pravidlá pre sankcie by preto mali byť uvedené len v nariadení o dohľade nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 343
Ashley Fox

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým 
situáciu malých a stredných podnikov. 
Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil 
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Proporcionalita sankcií je už upravená vetou „stanovené sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce“.

Pozmeňujúci návrh 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť a obrat podnikov, ako aj skutočné 
operácie vykonávané hospodárskymi 
subjektmi v rámci výrobného procesu a to, 
do akej miery môžu mať vplyv na 
bezpečnosť výrobku. Sankcie sa môžu 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
už dopustil podobného porušenia a môžu 
zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia. Sankcie možno taktiež pomerne 
zvýšiť podľa počtu a hodnoty výrobkov, 
ako aj podľa časového obdobia, počas 
ktorého bol výrobok sprístupnený na trhu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým 
situáciu malých a stredných podnikov. 
Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil 
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
ročný obrat podnikov. Sankcie sa môžu 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
už dopustil podobného porušenia a môžu 
zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 347
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
obrat podnikov týkajúci sa výrobku alebo 
výrobkov nespĺňajúcich požiadavky tohto 
nariadenia a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. en

Odôvodnenie

Veľkosť podniku ako taká nie je vhodným referenčným hľadiskom pre určenie sankcií. 
Namiesto toho by suma mala vychádzať zo skutočného obratu odvodeného z výrobkov 
nespĺňajúcich požiadavky tohto nariadenia, aby sa spoločnosti netrestali neprimerane.

Pozmeňujúci návrh 348
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
závažnosť porušenia, veľkosť podnikov a 
predovšetkým situáciu malých a stredných 
podnikov, ako aj skutočné operácie 
vykonávané hospodárskymi subjektmi 
v rámci výrobného procesu a to, do akej 
miery môžu mať vplyv na bezpečnosť 
výrobku. Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa 
príslušný hospodársky subjekt zodpovedný 
za prvé uvedenie výrobku na trh už 
dopustil podobného porušenia a môžu 
zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 349
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť a situáciu podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 350
Raffaele Baldassarre

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu 
malých a stredných podnikov. Sankcie sa 
môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky 
subjekt už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
závažnosť porušenia, obrat a veľkosť 
podnikov a predovšetkým situáciu malých 
a stredných podnikov, ako aj skutočné 
operácie vykonávané hospodárskymi 
subjektmi v rámci výrobného procesu a to, 
do akej miery môžu mať vplyv na 
bezpečnosť výrobku. Sankcie sa môžu 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
zodpovedný za prvé uvedenie výrobku na 
trh už dopustil podobného porušenia a 
môžu zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 351
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým 
situáciu malých a stredných podnikov. 
Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

2. Sankcie uvedené v prvom pododseku 
zohľadnia závažnosť porušenia a objem 
neodôvodnených príjmov, ktoré prinieslo. 
Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil 
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 16 a 17 tohto nariadenia 
Komisii pomáha výbor zriadený na základe 
nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Uvedený 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

Na účely článku 16 a 17 tohto nariadenia 
Komisii pomáha výbor zriadený na základe 
nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Uvedený 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. To však nemá vplyv na 
právomoci uvedené v článku 16 ods. 1 a 5.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 13 ods. 3 a článku 15 ods. 3 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 15 ods. 3 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. it


