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PR_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských 
štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0471),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0203/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z ... adresovaný Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 
o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov 
na trh a o zrušení rozhodnutia 
Rady 93/465/EHS sa stanovuje spoločný
rámec všeobecných zásad a referenčných 
ustanovení určených na uplatňovanie vo 
všetkých právnych predpisoch 
harmonizujúcich podmienky na 
uvádzanie výrobkov na trh, aby sa 
poskytol zosúladený základ na revíziu 
alebo prepracovanie týchto právnych 
predpisov. Smernica 97/23/ES by sa preto 
mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(3) Rozhodnutím Európskeho parlamentu a 
Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 
o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov 
na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS 
sa stanovujú spoločné zásady a referenčné 
ustanovenia určené na uplatňovanie vo 
všetkých sektorových právnych 
predpisoch, aby sa poskytol zosúladený 
základ na revíziu alebo prepracovanie 
uvedených právnych predpisov. Smernica 
97/23/ES by sa preto mala prispôsobiť 
uvedenému rozhodnutiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Táto smernica sa vzťahuje na tlakové 
zariadenia, ktoré sú pri uvedení na trh 
Únie charakterizované ako nové, t. j. ide 
buď o nové tlakové zariadenia, ktoré 
vyrobil výrobca so sídlom v Únii, alebo 
tlakové zariadenia dovezené z tretej 
krajiny, bez ohľadu na to, či sú nové 
alebo použité.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Táto smernica by sa mala uplatňovať 
na všetky formy dodávok vrátane predaja 
na diaľku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Hospodárske subjekty by mali niesť 
zodpovednosť za súlad tlakového 
zariadenia s požiadavkami uvedenej 
smernice v závislosti od svojej úlohy 
v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla 
vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, 
ako sú zdravie a bezpečnosť a ochrana 
používateľov a zabezpečila sa spravodlivá 
hospodárska súťaž na trhu Únie.

(15) Hospodárske subjekty by mali niesť 
zodpovednosť za súlad tlakového 
zariadenia s požiadavkami uvedenej 
smernice v závislosti od svojej úlohy 
v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla 
vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, 
ako sú zdravie a bezpečnosť osôb 
a ochrana domácich zvierat a majetku, a 
zabezpečila sa spravodlivá hospodárska 
súťaž na trhu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi 
hospodárskymi subjektmi, orgánmi 
dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by 
členské štáty mali hospodárske subjekty 
povzbudiť k tomu, aby okrem poštovej 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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adresy uvádzali aj webovú adresu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Je potrebné zabezpečiť, aby tlakové 
zariadenie z tretích krajín, ktoré vstupuje 
na trh Únie, spĺňalo požiadavky tejto 
smernice, a najmä aby výrobcovia vykonali 
v súvislosti týmto tlakovým zariadením 
príslušné postupy posudzovania zhody.
Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia 
zabezpečovali súlad tlakových zariadení, 
ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto 
smernice a neuvádzali na trh také tlakové 
zariadenia, ktoré s týmito požiadavkami 
nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú 
riziko. Takisto by sa malo stanoviť, aby 
dovozcovia zabezpečili vykonanie 
postupov posudzovania zhody a aby bolo 
označenie tlakových zariadení 
a dokumentácia vypracovaná výrobcami 
k dispozícii kontrolným orgánom na účely 
vykonania kontroly.

(19) Je potrebné zabezpečiť, aby tlakové 
zariadenie z tretích krajín, ktoré vstupuje 
na trh Únie, spĺňalo požiadavky tejto 
smernice, a najmä aby výrobcovia vykonali 
v súvislosti týmto tlakovým zariadením 
príslušné postupy posudzovania zhody.
Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia 
zabezpečovali súlad tlakových zariadení, 
ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto 
smernice a neuvádzali na trh také tlakové 
zariadenia, ktoré s týmito požiadavkami 
nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú 
riziko. Takisto by sa malo stanoviť, aby 
dovozcovia zabezpečili vykonanie 
postupov posudzovania zhody a aby bolo 
označenie tlakových zariadení 
a dokumentácia vypracovaná výrobcami 
k dispozícii príslušným kontrolným 
orgánom na účely vykonania kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pri uvádzaní tlakového zariadenia na 
trh by každý dovozca mal uviesť na 
tlakovom zariadení svoje meno a poštovú 
adresu, na ktorej sa s ním možno 

(21) Pri uvádzaní tlakového zariadenia na 
trh by každý dovozca mal uviesť na 
tlakovom zariadení svoje meno, 
registrované obchodné meno alebo 
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skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť 
v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť 
alebo povaha tlakového zariadenia. Medzi 
výnimky patria aj prípady, keď by dovozca 
musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno 
a adresu umiestniť na zariadenie.

registrovanú obchodnú značku a poštovú 
adresu, na ktorej sa s ním možno 
skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť 
v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť 
alebo povaha tlakového zariadenia. Medzi 
výnimky patria aj prípady, keď by dovozca 
musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno 
a adresu umiestniť na zariadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pri uchovávaní informácií 
požadovaných podľa tejto smernice na 
účely identifikácie hospodárskych 
subjektov nemalo požadovať, aby tieto 
informácie aktualizovali vzhľadom na iné 
hospodárske subjekty, ktoré buď im dodali 
tlakové zariadenie, alebo ktorým tlakové 
zariadenie dodali oni sami..

(25) Od hospodárskych subjektov by sa pri 
uchovávaní informácií požadovaných 
podľa tejto smernice na účely identifikácie 
iných hospodárskych subjektov nemalo 
požadovať, aby tieto informácie 
aktualizovali vzhľadom na iné hospodárske 
subjekty, ktoré buď im dodali tlakové 
zariadenie, alebo ktorým tlakové zariadenie 
dodali oni sami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Vzhľadom na povahu rizík spojených 
s používaním tlakových zariadení a s 
cieľom umožniť hospodárskym subjektom 
preukázať a príslušným orgánom zaistiť, 
aby bolo tlakové zariadenie sprístupnené 
na trh v súlade so zásadnými 
bezpečnostnými požiadavkami je 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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nevyhnutné stanoviť postupy posudzovania 
zhody . Tieto postupy by mali byť 
navrhnuté s prihliadnutím na úroveň 
nebezpečenstva, ktoré je vlastné tlakovým 
zariadeniam. Pre každú kategóriu 
tlakových zariadení by mal preto existovať 
adekvátny postup alebo voľba medzi 
rozličnými ekvivalentne striktnými 
postupmi. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa 
stanovujú moduly postupov posudzovania 
zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej 
prísneho až po najprísnejší postup, úmerne 
úrovni možného rizika a úrovni 
požadovanej bezpečnosti. S cieľom 
zabezpečiť súlad medzi sektormi a 
zabrániť variantom ad-hoc by sa postupy 
posudzovania zhody mali vybrať spomedzi 
uvedených modulov. Podrobnosti 
pripojené k uvedeným postupom sú 
opodstatnené charakterom overovania 
požadovaného pre tlakové zariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom zaistiť účinný prístup k 
informáciám na účely dohľadu nad trhom 
by informácie požadované na 
identifikovanie všetkých platných aktov 
Únie mali byť dostupné v „jedinom 
vyhlásení o zhode EÚ“.

(33) S cieľom zaistiť účinný prístup k 
informáciám na účely dohľadu nad trhom 
by mali byť informácie požadované na 
identifikovanie všetkých uplatniteľných
aktov Únie k dispozícii v jedinom 
vyhlásení o zhode EÚ. V záujme zníženia 
administratívneho zaťaženia 
hospodárskych subjektov môže toto jediné 
vyhlásenie o zhode EÚ tvoriť súbor 
príslušných jednotlivých vyhlásení o 
zhode.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) V záujme zabezpečenia účinnej 
ochrany spotrebiteľov, iných užívateľov 
a tretích strán je nevyhnutná inšpekcia 
dodržiavania príslušných základných 
bezpečnostných požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Je potrebné stanoviť prechodné 
opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a 
uviesť do prevádzky tlakové zariadenie, 
ktoré je v súlade so smernicou 97/23/ES.

(54) Bez toho, aby bolo nutné vyžadovať 
súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, 
je potrebné stanoviť vhodné prechodné 
opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a 
uviesť do prevádzky tlakové zariadenie, 
ktoré už bolo uvedené na trh v súlade so 
smernicou 97/23/ES pred dátumom 
začatia uplatňovania vnútroštátnych 
opatrení transponujúcich túto smernicu.
Distribútori by preto mali byť schopní 
dodávať tlakové zariadenia uvedené na 
trh, a to zásoby, ktoré sa už nachádzajú v 
distribučnom reťazci, pred dátumom 
začatia uplatňovania vnútroštátnych 
opatrení transponujúcich túto smernicu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 55
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá pre sankcie, ktoré sa uplatňujú 
v prípade porušenia ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov
prijatých podľa tejto smernice, 
a zabezpečia vykonávanie týchto pravidiel.
Tieto sankcie musia byť účinné, primerané 
a odradzujúce.

(55) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá pre sankcie, ktoré sa uplatňujú 
v prípade porušenia vnútroštátnych
ustanovení prijatých podľa tejto smernice 
a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá 
presadzovali. Stanovené sankcie by mali
byť účinné, primerané a odradzujúce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Povinnosť transponovať túto smernicu 
do vnútroštátneho práva by sa mala 
obmedziť na tie ustanovenia, ktoré 
predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní 
so smernicou 97/23/ES. Povinnosť 
transponovať ustanovenia, ktoré sa 
nezmenili, vyplýva zo smernice 97/23/ES.

(57) Povinnosť transponovať túto smernicu
do vnútroštátneho práva by sa mala 
obmedziť na tie ustanovenia, ktoré 
predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s 
predchádzajúcou smernicou. Povinnosť 
transponovať ustanovenia, ktoré sa 
nezmenili, vyplýva z predchádzajúcej
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto 
vymedzenia pojmov :

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) „akreditácia“ je akreditácia 
vymedzená v článku 2 ods. 10 nariadenia 
(ES) č. 765/2008;

(24) „akreditácia“ je akreditácia 
vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia 
(ES) č. 765/2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) „vnútroštátny akreditačný orgán“ je 
vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený 
v článku 2 ods. 11 nariadenia (ES) 
č. 765/2008;

(25) „vnútroštátny akreditačný orgán“ je 
vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený 
v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) 
č. 765/2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) „spätné prevzatie“ je každé opatrenie, 
ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia 
tlakového zariadenia, ktoré sa už 
sprístupnilo používateľovi;

(28) „spätné prevzatie“ je každé opatrenie, 
ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia 
tlakového zariadenia, ktoré sa už 
sprístupnilo spotrebiteľom alebo iným
používateľom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica nemá vplyv na 
oprávnenosť členských štátov stanovovať 
také požiadavky, ktoré možno považovať 
za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany 
osôb a najmä pracovníkov počas 
používania príslušných tlakových zariadení 
za predpokladu, že to nepredstavuje 
modifikáciu týchto zariadení spôsobom, 
ktorý nie je špecifikovaný v tejto smernici.

2. Táto smernica nemá vplyv na 
oprávnenosť členských štátov stanovovať 
také požiadavky, ktoré môžu považovať za 
nevyhnutné na zabezpečenie ochrany osôb,
najmä pracovníkov, počas používania 
príslušných tlakových zariadení alebo 
zostáv za predpokladu, že to nepredstavuje 
modifikáciu týchto zariadení alebo zostáv 
spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v 
tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu v rozsahu 
nevyhnutnom pre bezpečné a správne 
používanie tlakových zariadení požadovať, 
aby sa im informácie uvedené v bodoch 3.3 
a 3.4 prílohy I poskytli v úradnom 
jazyku(-och) Únie , ktorý môže určiť 
členský štát, v ktorom sa zariadenie 
dostane ku používateľovi.

2. Členské štáty môžu v rozsahu 
nevyhnutnom pre bezpečné a správne 
používanie tlakových zariadení požadovať, 
aby sa im informácie uvedené v bodoch 3.3 
a 3.4 prílohy I poskytli v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov, 
iných používateľov a orgány dohľadu nad 
trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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

2. V prípade tlakových zariadení 
uvedených v článku 4 ods. 1 a ods. 2 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu uvedenú v prílohe II a 
vykonajú alebo nechajú vykonať postup 
posudzovania zhody uvedený v článku 14.

2. V prípade tlakových zariadení 
uvedených v článku 4 ods. 1 a ods. 2 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu uvedenú v prílohe II a 
nechajú vykonať príslušný postup 
posudzovania zhody uvedený v článku 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej 
výroby. Zmeny návrhu alebo vlastností 
tlakového zariadenia a zmeny v 
harmonizovaných normách alebo iných 
technických špecifikáciách, na základe 
ktorých sa vyhlasuje zhoda tlakového 
zariadenia, sa náležite zohľadnia.

4. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej 
výroby s touto smernicou. Zmeny návrhu 
alebo vlastností tlakového zariadenia a 
zmeny v harmonizovaných normách alebo 
iných technických špecifikáciách, na 
základe ktorých sa vyhlasuje zhoda 
tlakového zariadenia, sa náležite 
zohľadnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, 
ktoré predstavuje tlakové zariadenie, 
výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a iných 
používateľov skúšku na základe vzorky 
tlakového zariadenia sprístupneného na 

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, 
ktoré predstavuje tlakové zariadenie, 
výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a iných 
používateľov na základe riadne 
zdôvodnenej žiadosti príslušných orgánov
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trhu, vyšetrujú a v prípade potreby vedú 
register sťažností a spätných prevzatí 
tlakového zariadenia, ktoré nie je v zhode, 
a o každom takomto monitorovaní 
informujú distribútorov.

skúšku na základe vzorky tlakového 
zariadenia sprístupneného na trhu, 
vyšetrujú a v prípade potreby vedú register 
sťažností a spätných prevzatí tlakového 
zariadenia, ktoré nie je v zhode, 
a o každom takomto monitorovaní 
informujú distribútorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na ich
tlakových zariadeniach umiestnené typové 
alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo 
akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní 
identifikáciu tlakového zariadenia, alebo ak 
to rozmer či povaha tlakového zariadenia 
neumožňujú, aby sa požadované 
informácie uviedli na obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii zariadenia.

5. Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na 
tlakových zariadeniach, ktoré uviedli na 
trh, umiestnené typové alebo sériové číslo, 
príp. číslo šarže alebo akýkoľvek iný 
prvok, ktorý umožní identifikáciu 
tlakového zariadenia, alebo ak to rozmer či 
povaha tlakového zariadenia neumožňujú, 
aby sa požadované informácie uviedli na 
obale alebo v sprievodnej dokumentácii 
zariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výrobcovia buď na tlakovom zariadení, 
alebo, ak to nie je možné, na jeho obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii 
tlakového zariadenia uvedú svoje meno, 
registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku, poštovú 
adresu a, ak je k dispozícii, adresu webovej 

6. Výrobcovia buď na tlakovom zariadení, 
alebo, ak to nie je možné, na jeho obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii 
tlakového zariadenia uvedú svoje meno, 
registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku a poštovú 
adresu, na ktorej sa s nimi možno
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lokality, na ktorej sa s nimi možno 
skontaktovať. V adrese musí byť uvedené 
jedno konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu kontaktovať.

skontaktovať. V adrese sa uvádza jedno 
konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sú 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre 
spotrebiteľov, iných používateľov a 
orgány dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a 
vypracovanie technickej dokumentácie nie 
sú súčasťou splnomocnenia 
splnomocneného zástupcu.

Záväzky stanovené v článku 6 ods. 1 
a povinnosť vypracovať technickú 
dokumentáciu podľa článku 6 ods. 2 nie 
sú súčasťou splnomocnenia 
splnomocneného zástupcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pred sprístupnením tlakového zariadenia 
uvedeného v článku 4 ods. 1 a ods. 2 na 
trhu distribútori overujú, či je na tlakovom 
zariadení umiestnené označenie CE, či je 
spolu s tlakovým zariadením dodaná 
požadovaná dokumentácia, návod na 
použitie a bezpečnostné informácie v 
súlade s bodmi 3.3 a 3.4 prílohy I v jazyku, 
ktorý je ľahko zrozumiteľný pre 
spotrebiteľov a iných používateľov v 
členskom štáte, v ktorom sa tlakové 
zariadenie sprístupňuje na trhu, a či 
výrobca a dovozca splnili požiadavky 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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stanovené v článku 6 ods. 5 a ods. 6 a v 
článku 8 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred sprístupnením tlakového zariadenia 
uvedeného v článku 4 ods. 3 na trhu 
distribútori overujú, či je spolu s tlakovým 
zariadením dodaný príslušný návod na 
použitie v jazyku, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných 
používateľov v členskom štáte, v ktorom sa 
tlakové zariadenie sprístupňuje na trhu, a či 
výrobca a dovozca splnili požiadavky 
stanovené v článku 6 ods. 5 a ods. 6 a v 
článku 8 ods. 3.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že tlakové 
zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu, nie je 
v zhode s touto smernicou, zabezpečia 
prijatie nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného 
zariadenia s predpismi, v prípade potreby 
ho stiahnuť z trhu alebo prevziať späť.
Okrem toho v prípade, že tlakové 
zariadenie predstavuje riziko, distribútori o 
tom bezodkladne informujú príslušné 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých tlakové zariadenie sprístupnili na 
trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
dôvody, na základe ktorých tlakové 
zariadenie nie je v súlade s touto 
smernicou, a akékoľvek prijaté nápravné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Záznamy a korešpondencia týkajúce sa 
posudzovania zhody sa vyhotovujú v 
úradnom jazyku (jazykoch) Únie , ktorý 
môže určiť ten členský štát, v ktorom sa 
zriadil orgán zodpovedný za vykonávanie 
týchto postupov, alebo v jazyku 
akceptovanom týmto orgánom.

8. Záznamy a korešpondencia týkajúce sa 
posudzovania zhody sa vyhotovujú v 
jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre 
spotrebiteľov, iných používateľov 
a orgány dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa na tlakové zariadenie vzťahuje 
viac ako jeden akt Únie vyžadujúci 
vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa jediné 
vyhlásenie o zhode EÚ týkajúce sa 
všetkých takýchto aktov Únie. Uvedené 
vyhlásenie obsahuje identifikáciu 
príslušných aktov vrátane odkazov na 
uverejnenie.

3. Ak sa na tlakové zariadenie vzťahuje 
viac ako jeden akt Únie vyžadujúci 
vyhlásenie o zhode EÚ, vypracuje sa jediné 
vyhlásenie o zhode EÚ týkajúce sa 
všetkých takýchto aktov Únie. Uvedené 
vyhlásenie obsahuje identifikáciu 
príslušných aktov Únie vrátane odkazov na 
ich uverejnenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty vychádzajú pri 
zabezpečovaní správneho uplatňovania 
režimu, ktorým sa riadi používanie 
označenia CE, z existujúcich 
mechanizmov a v prípade neoprávneného 
používania tohto označenia prijmú 
príslušné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgán posudzovania zhody je zriadený 
podľa vnútroštátneho práva a má právnu 
subjektivitu.

2. Orgán posudzovania zhody je zriadený 
podľa vnútroštátneho práva členského 
štátu a má právnu subjektivitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Má prostriedky nevyhnutné na primerané 
vykonávanie technických a 
administratívnych úloh spojených s 
činnosťami posudzovania zhody a má 
prístup ku všetkým potrebným zariadeniam 

Orgán posudzovania zhody má
prostriedky nevyhnutné na primerané 
vykonávanie technických a 
administratívnych úloh spojených s 
činnosťami posudzovania zhody a má 
prístup ku všetkým potrebným zariadeniam 
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alebo vybaveniu. alebo vybaveniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pracovníci zodpovední za výkon 
činností posudzovania zhody majú:

7. Pracovníci zodpovední za výkon úloh 
týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Je potrebné zaručiť nestrannosť orgánu 
posudzovania zhody, jeho vrcholového 
manažmentu a zamestnancov, ktorí 
vykonávajú posudzovanie.

8. Je potrebné zaručiť nestrannosť orgánu 
posudzovania zhody, jeho vrcholového 
manažmentu a zamestnancov 
zodpovedných za vykonávanie úloh 
týkajúcich sa posudzovania zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odmeňovanie vrcholového manažmentu 
orgánu posudzovania zhody a jeho 
zamestnancov, ktorí vykonávajú 
posudzovanie, nezávisí od počtu 

Odmeňovanie vrcholového manažmentu 
orgánu posudzovania zhody a jeho 
zamestnancov zodpovedných za 
vykonávanie úloh týkajúcich sa 
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vykonaných posúdení ani výsledkov týchto 
posúdení.

posudzovania zhody nezávisí od počtu 
vykonaných posúdení ani výsledkov týchto 
posúdení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 24 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Orgány posudzovania zhody sa 
zúčastňujú na príslušných normalizačných 
činnostiach a činnostiach koordinačnej 
skupiny notifikovaného orgánu zriadenej 
podľa príslušných harmonizačných 
právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, 
aby ich zamestnanci, ktorí vykonávajú 
posudzovanie, boli o nich informovaní, a 
ako všeobecné usmernenie uplatňujú 
administratívne rozhodnutia a dokumenty, 
ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

11. Orgány posudzovania zhody sa 
zúčastňujú na príslušných normalizačných 
činnostiach a činnostiach koordinačnej 
skupiny notifikovaného orgánu zriadenej 
podľa príslušných harmonizačných 
právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, 
aby ich zamestnanci zodpovední za 
vykonávanie úloh týkajúcich sa 
posudzovania zhody boli o nich 
informovaní, a ako všeobecné usmernenie 
uplatňujú administratívne rozhodnutia a 
dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 26 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predpoklad zhody Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Or. en



PR\1006248SK.doc 23/31 PE519.690v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Súčasťou žiadosti je opis činností 
posudzovania zhody, modulu alebo 
modulov posudzovania zhody a tlakového 
zariadenia, v súvislosti s ktorým orgán 
tvrdí, že je odborne spôsobilý, a 
osvedčenie o akreditácii, ak existuje, 
vydané vnútroštátnym akreditačným 
orgánom, v ktorom sa potvrdzuje, že orgán 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v článkoch 24 alebo 25.

2. Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis 
činností posudzovania zhody, modulu 
alebo modulov posudzovania zhody a 
tlakového zariadenia, v súvislosti s ktorým 
orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a 
osvedčenie o akreditácii, ak existuje, 
vydané vnútroštátnym akreditačným 
orgánom, v ktorom sa potvrdzuje, že orgán 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v článkoch 24 alebo 25.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zverejňuje zoznam orgánov 
notifikovaných podľa tejto smernice 
vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli 
pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými 
boli notifikované.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto 
zoznamu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Notifikujúci členský štát poskytuje 
Komisii na jej žiadosť všetky informácie v 
súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo 
so zachovaním spôsobilosti dotknutého 
orgánu.

2. Notifikujúci členský štát poskytne 
Komisii na jej žiadosť všetky informácie v 
súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo 
so zachovaním odbornej spôsobilosti 
dotknutého notifikovaného orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak orgán posudzovania zhody zistí, že 
výrobca nespĺňa zásadné bezpečnostné 
požiadavky stanovené v prílohe I alebo 
neuplatňuje zodpovedajúce harmonizované 
normy, požiada uvedeného výrobcu, aby 
prijal primerané nápravné opatrenia, a 
nevydá osvedčenie o zhode.

3. Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca 
nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky 
stanovené v prílohe I alebo neuplatňuje 
zodpovedajúce harmonizované normy 
alebo iné technické špecifikácie, požiada 
výrobcu, aby prijal primerané nápravné 
opatrenia, a nevydá osvedčenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré 
majú vplyv na rozsah a podmienky 

(b) akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú 
vplyv na rozsah alebo podmienky 
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notifikácie; notifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 40 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny príloh Delegovaná právomoc

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 40 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia má v súlade s článkom 41 právo
prijímať delegované akty, pokiaľ ide 
o zmenu v klasifikácii tlakových zariadení 
v prípade, že dospela k jednému z týchto 
záverov:

S cieľom zohľadniť technický vývoj 
v oblasti technológie tlakových zariadení 
je Komisia splnomocnená v súlade s 
článkom 41 prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení klasifikácia tlakových 
zariadení, na tieto účely:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 40 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) časť alebo skupina tlakových zariadení 
uvedených v článku 4 ods. 3 má podliehať 
požiadavkám článku 4 ods. 1;

(a) uplatňovať na časť alebo skupinu
tlakových zariadení uvedených v článku 4 
ods. 3 požiadavky článku 4 ods. 1;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 40 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zostava alebo skupina zostáv 
uvedených v článku 4 ods. 3 má podliehať 
požiadavkám článku 4 ods. 2;

(b) uplatňovať na zostavu alebo skupinu
zostáv uvedených v článku 4 ods. 3 
požiadavky článku 4 ods. 2; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 40 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) časť alebo skupina tlakových zariadení 
sa má v rámci odchýlky od požiadaviek 
prílohy II zaradiť do inej kategórie.

(c) zaradiť časť alebo skupinu tlakových 
zariadení odchylne od požiadaviek prílohy 
II do inej kategórie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a 
uverejnia najneskôr do 1. marca 2015 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia nevyhnutné pre súlad s článkami
2 ods. 15 až 31, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
18, 19 ods. 3 až 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 42, 43, a s prílohami III a IV .

1. Členské štáty prijmú a 
uverejnia najneskôr do 1. marca 2015 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia nevyhnutné na súlad s článkom 
2 ods. 15 až 31, článkami 6 až 12, 17 a 18, 
článkom 19 ods. 3, 4 a 5, článkami 20 až 
38, 42 a 43, a s prílohami III a IV. 
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
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Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
týchto ustanovení .

týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Príloha IV – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ (č. XXXX)1

_________________

1Výrobca môže, ale nemusí vyhláseniu 
o zhode udeliť číslo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Príloha IV – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Č. … (osobitné identifikačné číslo 
tlakového zariadenia):

vypúšťa sa

Or. en
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských 
štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie)
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Touto správou sa zavádzajú úpravy do návrhu Európskej komisie (ES), ktorou sa prepracúva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov 
týkajúcich sa tlakových zariadení.

Európska komisia predložila toto prepracované znenie v novembri 2013 v rámci 
implementácie nového legislatívneho rámca (NLR) prijatého v roku 2008 ako „balíka návrhov 
o výrobkoch“, zastrešujúceho doplnkové nástroje, rozhodnutie o spoločnom rámci na 
uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS a nariadenie č. 
765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.

Existujúca smernica 97/23/ES stanovuje základné bezpečnostné požiadavky, ktoré musia 
tlakové zariadenia a zostavy spĺňať, aby mohli byť sprístupnené na trhu EÚ.

NLR bol prijatý, aby sa napravili nedostatky harmonizačných právnych predpisov Únie s 
cieľom dokončiť jednotný trh so spravodlivou hospodárskou súťažou a bezpečnými 
výrobkami. Pre rozporuplné vykonávanie a presadzovanie existujúcej harmonizácie Únie v 
členských štátoch, ako i pre zložité predpisy, majú hospodárske subjekty a orgány čoraz 
väčšie ťažkosti správne vykladať a uplatňovať právne predpisy, čo viedlo k nerovným 
podmienkam na trhu a k tomu, že na trh sú uvádzané nebezpečné výrobky. „Balík návrhov o 
výrobkoch“ poskytuje celkový rámec zjednodušenia právnych predpisov o výrobkoch, aby sa 
stali jednotnejšími a zrozumiteľnejšími pre hospodárske subjekty i orgány dohľadu nad 
trhom.  

Ustanovenia rozhodnutia NLR však nie sú priamo uplatniteľné. Aby sa zabezpečilo, že 
zlepšenia NLR prospejú všetkým hospodárskym sektorom, na ktoré sa harmonizačné právne 
predpisy Únie vzťahujú, treba ustanovenia rozhodnutia NLR začleniť do existujúcich 
právnych predpisov o výrobkoch.

Táto smernica bola odčlenená od zosúlaďovacieho balíka predloženého v novembri 2011, 
pretože na rozdiel od ostatných 9 smerníc je súčasťou tohto prepracovaného znenia aj 
zosúladenie s ďalším legislatívnym aktom EÚ, konkrétne s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a 
balení látok a zmesí (nariadenie CLP).

Zmeny v ustanoveniach tejto smernice sa týkajú vymedzení pojmov, záväzkov hospodárskych 
subjektov (t. j. vyhlásení o zhode), predpokladu zhody na základe harmonizovaných noriem, 
označenia CE, orgánov posudzovania zhody, dohľadu nad trhom, postupu v súvislosti 
s ochrannou doložkou, klasifikácie tlakových zariadení, komitológie a delegovaných aktov.

Cieľom návrhu bolo len zosúladenie smernice s horizontálnymi ustanoveniami uvedenými v 
rozhodnutí 768/2008/ES a v nariadení CLP a tiež s novou terminológiou uvedenou v 
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Lisabonskej zmluve vrátane nových pravidiel o komitológii.

Postup

Uvedenie do súladu s rozhodnutím NLR a nariadením CLP si vyžaduje viacero podstatných 
zmien ustanovení tejto smernice. Technika prepracovaného znenia sa vybrala v súlade s 
Medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001.

Podľa článku 87 rokovacieho poriadku EP výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, návrh 
posúdi na základe správ konzultačnej pracovnej skupiny (právne služby Parlamentu, Rady 
a Komisie) a rozhodne, či návrh vnáša iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom ako také 
označila konzultačná pracovná skupina.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa považuje toto zosúladenie za pokračovanie zosúlaďovacieho balíka a za ďalší 
nový krok smerom k dokončeniu jednotného trhu EÚ.

NLR zavádza pre výrobky zjednodušené regulačné prostredie a umožňuje konzistentnejšie 
uplatňovanie technických noriem, čím sa napomôže fungovaniu jednotného trhu zaistením 
rovnakého zaobchádzania s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s predpismi, a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ako i rovnaké hodnotenie notifikujúcich orgánov 
v celej EÚ.

Podľa názoru spravodajkyne zosúladenie s NLR posilní dôveru výrobcov i spotrebiteľov tým, 
že vyjasní povinnosti hospodárskych subjektov a poskytne orgánom členských štátov 
účinnejšie nástroje na uskutočňovanie kontrol dohľadu nad trhom, čo bude viesť k zníženiu 
počtu výrobkov na trhu, ktoré nie sú v súlade s predpismi alebo sú nebezpečné.

Spravodajkyňa tiež víta zosúladenie s nariadením CLP, ktorým sa v rámci Únie vykonáva 
globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok, prijatý na 
medzinárodnej úrovni v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov.

Spravodajkyňa podporuje všeobecný zámer Komisie, ktorým je iba zosúladenie, a preto svoje 
pozmeňujúce návrhy k návrhu Komisie obmedzila na zmeny, ktoré zohľadňujú dohodu medzi 
Radou a Parlamentom v súvislosti s ďalšími deviatimi smernicami, ktorá sa do návrhu 
nepremietla. Vzťahujú sa na:

 Ďalšie zosúladenie smernice s NLF a právnu istotu: Ako bolo dohodnuté 
v zosúlaďovacom balíku, spravodajkyňa považuje za dôležité opätovne uviesť do 
navrhovanej smernice niekoľko zmien s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň 
konzistentnosti s terminológiou použitou v rozhodnutí č. 768/2008/ES a odstrániť 
možné nezrovnalosti v texte, ktoré by inak boli zdrojom právnej neistoty. Je tiež 
dôležité doplniť vyjasnenie právnej situácie výrobkov, ktoré boli zákonne uvedené na 
trh v súlade so súčasnou smernicou pred uplatňovaním novej smernice, ale ktoré sú 
stále ešte na sklade. Malo by sa zdôrazniť, že právne predpisy EÚ nemajú retroaktívny 
účinok, a malo by sa vyjasniť, že tieto výrobky môžu byť sprístupnené na trhu aj po 
dátume nadobudnutia účinnosti novej smernice.
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 Zníženie byrokracie:  Spravodajkyňa podporuje zjednodušenie a modernizáciu 
postupov stanovených v NLR, zároveň by však rada zdôraznila potrebu flexibility v 
súvislosti s niektorými povinnosťami, ktoré vytvára nový rámec, čo bolo uznané aj 
v konečnej dohode o zosúlaďovacom balíku. Preto sa opätovne dopĺňa výnimka 
z pravidla o jedinom vyhlásení o zhode. Jej cieľom je riešiť prípady, keď poskytnutie 
jediného dokumentu spôsobuje osobitné problémy vzhľadom na jeho zložitosť či 
rozsah. V takom prípade by malo byť možné poskytnúť všetky príslušné vyhlásenia o 
zhode oddelene. Okrem toho by mal mať výrobca možnosť rozhodnúť sa, či 
vyhláseniu o zhode pridelí číslo.

 Objasnenie právneho rámca uplatniteľného na predaj na diaľku a ochranu označenia 
CE: Spravodajkyňa opätovne vložila pozmeňujúci návrh, ktorý zaistí, aby sa smernica 
uplatňovala na všetky typy predaja vrátane predaja na diaľku. Na záver spravodajkyňa 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty prijali vhodné opatrenia namierené proti 
neoprávnenému používaniu označenia CE.


