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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľad nad trhom
(2010/2085(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/932,

– so zreteľom na rozhodnutie 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/EHS3,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2009, ktorým sa stanovujú 
usmernenia pre riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) 
vytvoreného podľa článku 12 a pre riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa 
článku 11 smernice 2001/95/ES (smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) 
(2010/15/ES)4,

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov (KOM(2008)0905),

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie nazvaný Revízia smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov: zhrnutie plánovaných opatrení, GR pre zdravie a ochranu 
spotrebiteľa, 18. mája 2010,

– so zreteľom na plán nazvaný Zosúladenie s novým legislatívnym rámcom (rozhodnutie 
768/2008), GR pre podnikanie a priemysel, 15. apríla 2010,

– so zreteľom na plán nazvaný Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD), GR pre 
zdravie a ochranu spotrebiteľa, 25. marca 2010,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie o vzťahu medzi smernicou o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES a ustanoveniami týkajúcimi sa dohľadu nad trhom 
nariadenia (ES) č. 765/2008, GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, 2. marca 2010,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie nazvaný Revízia smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov: identifikácia kľúčových otázok, GR pre zdravie a ochranu 

                                               
1 Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.
2 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.
3 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.
4 Ú. v. EÚ L 221, 26.1.2010, s. 1.
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spotrebiteľa, 15. septembra 2009,

– so zreteľom na informačný dokument vypracovaný z poverenia Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa (ďalej len IMCO) o dohľade nad trhom v členských štátoch, ktorý 
bol zverejnený v októbri 2009,

– so zreteľom na informačný dokument vypracovaný z poverenia IMCO o revízii smernice 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD) a dohľade nad trhom, ktorý bol zverejnený v 
októbri 2009,

– so zreteľom na pracovný seminár o smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a 
dohľade nad trhom, ktorý sa konal 30. septembra 2010,

– so zreteľom na dokument, ktorý vypracovali spotrebiteľské organizácie ANEC a BEUC o 
revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov: Kľúčové otázky z pohľadu 
spotrebiteľa, ANEC-GA-2010-G-001final, BEUC X/031/2010 – 18-05/2010,

– so zreteľom na dokument o spoločnom stanovisku ANEC/ORGALIME nazvaný Výzva na 
efektívny paneurópsky systém dohľadu nad trhom, apríl 2009,

– so zreteľom na trojstranný samit EÚ – USA – Čína, ktorý sa konal 25. – 26. októbra 2010 
v Šanghaji,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-
0000/2010),

A. keďže je veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky výrobky umiestnené na trhu EÚ boli 
bezpečné a aby tak bola zaručená vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa,

B. keďže nový legislatívny rámec bol prijatý v júli 2008 a nariadenie (ES) č. 765/2008 o 
dohľade nad trhom sa začalo uplatňovať od 1. januára 2010,

C. keďže smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES, ktorou sa stanovujú 
požiadavky všeobecnej bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov na úrovni Spoločenstva, je 
potrebné preskúmať a zosúladiť s novým legislatívnym rámcom, predovšetkým s 
nariadením o dohľade nad trhom,

D. keďže legislatívny rámec pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom má tri roviny 
právnych aktov (smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, nový legislatívny rámec a 
harmonizačné smernice špecifické pre odvetvia), čo vedie k neistote a nejasnostiam na 
vnútornom trhu,

E. keďže úroveň dohľadu nad trhom sa medzi členskými štátmi značne líši, niektoré z nich 
nedokážu vyčleniť potrebné prostriedky na účinný dohľad nad trhom a pojem „výrobky 
predstavujúce vážne riziko“ si vysvetľujú rozdielne,

F. keďže súčinnosť orgánov dohľadu nad trhom a opatrení spoločného dohľadu nad trhom 
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má zásadný význam, treba ju posilniť a vyčleniť na ňu prostriedky,

G. keďže prednosťou nariadení v porovnaní so smernicami je jasnosť, predvídateľnosť a 
efektívnosť, ako sa uvádza aj v Montiho správe,

Dohľad nad trhom
Úvod
1. je presvedčený, že je potrebné účinne posilniť súčasný právny rámec pre dohľad nad 

trhom a ďalej ho koordinovať;
2. navrhuje Komisii, aby stanovila spoločný európsky rámec pre dohľad nad trhom;

3. vyzýva členské štáty, aby vyčlenili primerané finančné a ľudské zdroje na činnosti v 
oblasti dohľadu nad trhom; vyzýva Komisiu, aby vyvíjala tlak na členské štáty, pomáhala 
im a nabádala ich, aby zvyšovali zdroje na dohľad nad trhom; zdôrazňuje, že nefunkčný 
systém dohľadu nad trhom oslabuje dôveru občanov vo vnútorný trh;

4. zdôrazňuje, že hospodárska a finančná kríza sa nesmie využívať ako ospravedlnenie za 
to, že sa nevyčlenia potrebné zdroje na dohľad nad trhom;

5. zdôrazňuje potrebu vzájomnej výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi; 
vyzýva na spoluprácu, zhromažďovanie odborných znalostí a výmenu najlepších 
postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom; pripomína, že je dôležitá spolupráca medzi 
colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom na vonkajších hraniciach, aby bolo 
možné vykonávať náležité kontroly výrobkov, ktoré sa dostávajú do Spoločenstva;

6. navrhuje vytvorenie centier vzdelávania o bezpečnosti výrobkov, ktoré by mohli byť 
napr. začlenené do kontaktných miest pre výrobky a ktoré by uľahčovali školenie a 
šírenie informácií medzi priemyselnými odvetviami;

7. žiada Komisiu, aby vytvorila verejnú databázu informácií z oblasti bezpečnosti 
spotrebiteľských výrobkov vrátane priestoru na vyjadrenie sťažností, čím sa zvýši 
informovanosť o nebezpečných výrobkoch vo všetkých krajinách na vnútornom trhu; 
žiada vytvorenie systému štatistiky nehôd, v ktorom sa budú zverejňovať povinné ročné 
správy, bude ho koordinovať a financovať Európska komisia a členské štáty budú doň 
nahlasovať výrobky, ktoré zapríčinili nehody na ich území;

Revízia GPSD
Zosúladenie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GSPD) a nového legislatívneho 
rámca – nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom
8. podporuje revíziu GPSD a žiada zosúladenie GPSD s nariadením o dohľade nad trhom, 

pokiaľ ide o definície, ale aj povinnosti hospodárskych subjektov;
9. žiada zosúladenie medzi požiadavkami na vysledovateľnosť výrobkov, ktoré sa uvádzajú 

v GPSD, a novým legislatívnym rámcom, aby bol zaručený súdržný systém 
vysledovateľnosti;

10. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v členských štátoch jednotne vymedzovali a 
posudzovali výrobky predstavujúce vážne nebezpečenstvo, a aby sa tak zjednotila úroveň 
bezpečnosti a systém vysledovateľnosti v celej Únii;
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11. žiada Komisiu, aby vytvorila jeden systém dohľadu nad trhom, napr. tým, že navrhne  
„nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom“, v ktorom by bolo 
zahrnuté nariadenie o dohľade nad trhom a revidovaná GPSD do jedného 
aktualizovaného legislatívneho návrhu, ktorý by sa vzťahoval na harmonizované i 
neharmonizované výrobky;

Doplňujúce špecifické zmeny k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD)
12. trvá na tom, aby sa do súčasnej revízie GPSD a do právnych predpisov špecifických pre 

odvetvia zaradila aj definícia pre „výrobok priťahujúci pozornosť detí“; víta prácu 
pracovnej skupiny ad-hoc o zariadeniach priťahujúcich pozornosť detí; požaduje v celom 
procese viac transparentnosti a praje si, aby bol lepšie informovaný o pokroku, ktorý bol 
doteraz dosiahnutý;

13. považuje za problematické, že na výrobky, s ktorými narábajú poskytovatelia služieb, sa 
platná GPSD nevzťahuje, t. j. že všeobecné požiadavky bezpečnosti sa uplatňujú, keď s 
výrobkom narába spotrebiteľ v priestoroch poskytovateľa služieb, ale nie vtedy, keď s 
tým istým výrobkom narába poskytovateľ služieb; zdôrazňuje, že túto právnu medzeru 
treba vyplniť;

14. žiada zjednodušenie európskych právnych predpisov z oblasti bezpečnosti výrobkov a 
navrhuje, aby boli do návrhu revízie zahrnuté aj ustanovenia o imitáciách potravín;

15. žiada (popri odkazoch na „deti“ a „starších ľudí“, ktoré sa už uvádzajú) aj zavedenie 
odkazu na „osoby so zdravotným postihnutím“, aby bola zaručená bezpečnosť čo 
najširšieho okruhu zvlášť zraniteľných spotrebiteľov;

16. vyzýva Komisiu, aby do návrhu zaradila aj povinnosť výrobcov robiť v štádiu 
navrhovania výrobkov analýzu rizika; žiada, aby bolo každé zistené riziko súvisiace s 
výrobkom zaznamenané pri uvádzaní na trh v jeho dokumentácii;

Núdzové opatrenia Spoločenstva
17. znepokojuje ho dočasný charakter núdzových opatrení, pretože to vedie k právnej 

neistote; zdôrazňuje potrebu účinnejšieho právneho rámca, ktorý umožní rýchle zásahy a 
spoľahlivé dlhodobé riešenia bez toho, aby sa politické rozhodnutia delegovali na 
normalizačné orgány; GPSD by mala umožniť stanovenie pravidiel pre konkrétny 
výrobok bez obmedzenia, čo sa týka obsahu alebo doby používania;

Vysledovateľnosť
18. zdôrazňuje, že výrobky, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo, treba čo najskôr 

natrvalo stiahnuť z trhu alebo z obehu a musí sa zabezpečiť ich vysledovateľnosť v celom 
dodávateľskom reťazci;

19. trvá na účinnom presadzovaní identifikačných postupov, ktoré sú už zavedené; nabáda 
Komisiu, aby urobila posúdenie a vyhodnotenie využívania nových technológií, napr. 
rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), technologických štítkov a inteligentného balenia s 
nanotlačou, pričom však podotýka, že využitie týchto technológií by nemalo ohrozovať 
súkromie, bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa;

RAPEX
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20. uznáva, že RAPEX je užitočný a účinný nástroj na šírenie informácií medzi členskými 
štátmi o opatreniach prijatých v súvislosti s nebezpečnými výrobkami (výrobkami 
predstavujúcimi vážne riziko), tento nástroj však možno ďalej zdokonaľovať;

21. vyzýva Komisiu, aby umožnila odborníkom na bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľským 
organizáciám a vnútroštátnym orgánom prístup k príslušným informáciám;

22. víta vznik nových usmernení pre RAPEX, ktoré prispejú k zlepšeniu jeho činnosti; 
vyzýva Komisiu, aby zosúladila novú metódu hodnotenia rizika s metódami, ktoré platia 
pre harmonizované spotrebné výrobky, s cieľom pomôcť orgánom vykonávajúcim 
dohľad nad trhom v ich činnosti;

23. je zvlášť znepokojený skutočnosťou, že každoročne narastá počet oznámení v systéme 
RAPEX v súvislosti s výrobkami čínskeho pôvodu, ktoré predstavujú viac než polovicu 
oznámení v tomto systéme, pričom sa ukazuje, že v 20 % prípadoch nie je možné zistiť 
výrobcu týchto výrobkov; vyzýva preto, aby sa v tomto smere vynaložilo zvýšené 
medzinárodné úsilie, a víta spoluprácu v oblasti stratégií vysledovateľnosti výrobkov 
medzi EÚ, Čínou a USA; víta každú podporu, školenia a semináre organizované orgánmi 
EÚ a Číny na zlepšenie bezpečnosti výrobkov;

Internetový predaj a clo
24. je znepokojený ťažkosťami, ktorým čelia orgány dohľadu nad trhom pri prijímaní 

opatrení proti nebezpečným výrobkom (výrobkom predstavujúcim vážne riziko) 
predávaným prostredníctvom internetu;

25. víta projekt Komisie C2013 v oblasti bezpečnosti výrobkov, ktorého výsledkom budú 
usmernenia pre colnú kontrolu v EÚ; naliehavo žiada, aby tento projekt priniesol colným 
orgánom konkrétne nástroje na riešenie problémov primeranej kontroly dovážaných 
výrobkov; žiada ďalšie zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva;

26. vyzýva Komisiu a orgány členských štátov, aby zabezpečili vhodné školenia úradníkov s 
cieľom lepšie zisťovať výrobky, ktoré predstavujú riziko; žiada lepšiu spoluprácu 
colných orgánov a orgánov dohľadu nad trhom predtým, ako sa výrobky uvedú na trh;

Normalizácia
27. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa orgány dohľadu nad trhom plne zapájali do procesu 

vytvárania noriem, pretože je to vhodný spôsob, ako zabezpečiť, aby dobrovoľné 
dodržiavanie noriem zvýšilo bezpečnosť spotrebiteľov;

28. žiada zlepšenie súčasných platných postupov na vytvorenie európskych noriem s cieľom 
zaručiť rýchlu a účinnejšiu reakciu na nové alebo vznikajúce riziká; zdôrazňuje však, že 
ustanovenie nových alebo zmenených postupov by malo zahŕňať aj podriadenosť 
kontrole Parlamentom; zdôrazňuje, že Parlament by mal mať takisto právo kontrolovať 
postupy preberania/uplatňovania medzinárodných, neeurópskych a iných noriem;

29. žiada, aby sa normalizácia obmedzovala na poskytovanie technických prostriedkov, 
ktorými sa dosahuje alebo hodnotí súlad s politickým rozhodnutím; politické záležitosti, 
ktoré majú priamy vplyv na ochranu alebo prospech spotrebiteľov, by sa mali riešiť na 
politickej úrovni a nemali by sa prenášať na normalizačné orgány;

30. žiada zavedenie ochranného postupu, ktorý by členským štátom umožnil vzniesť voči 
norme formálnu námietku (aká sa uvádza v článku 14 smernice o bezpečnosti hračiek 
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2009/48/EC),  ochranný postup by malo byť možné použiť aj predtým, ako sa norma 
zverejní v Úradnom vestníku EÚ;

31. vyzýva Komisiu na prijatie ďalších krokov čo najskôr, aby sa mohli posilniť potrebné 
preskúmania, ktoré budú mať pre bezpečnosť spotrebiteľa zásadný význam;

°
°       °

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Pre dobre fungujúci jednotný trh by mali byť charakteristické aj bezpečné výrobky a dôvera 
spotrebiteľov. Pri zameraní sa na voľný pohyb a stále väčšiu rozmanitosť výrobkov na trhu by 
sme nemali strácať zo zreteľa bezpečnosť spotrebiteľa.

Celkový pohľad na oblasť bezpečnosti výrobkov ukazuje, že za posledné desaťročie sme v 
tomto smere zaznamenali v EÚ pokrok. Vlády i podniky prijímajú zodpovednosť pri 
zaisťovaní bezpečnejších výrobkov a vďaka právnym predpisom na úrovni EÚ existuje 
spoločný prístup v oblasti požiadaviek na výrobky, čím sa zlepšila celková bezpečnosť 
výrobkov na vnútornom trhu.

Napriek viditeľnému pokroku stále existuje priestor na zlepšenie, preto je potrebné venovať 
tomu pozornosť, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti spotrebiteľa alebo dokonca k 
smrteľným následkom.

Každý rok sa stanú nehody, keď napríklad deti použijú výrobky, ktoré sú vyrobené alebo 
použité spôsobom, ktorý je nebezpečný. Jeden z posledných prípadov sa týka závesov, keď sa 
šnúrami na vyťahovanie závesu uškrtilo dieťa. V štruktúre súčasných právnych predpisov 
nemožno produkciu výrobkov tohto typu pozastaviť a rýchlo zmeniť, aj keď sa na ne vzťahuje 
GPSD. Na zmenu výrobku je potrebná norma a proces návrhu normy podľa súčasných 
právnych predpisov je časovo náročný. Preto sú takéto záclony plne v súlade s právnymi 
predpismi a spotrebitelia si ich môžu kúpiť v obchodoch v celej Európe.

Spravodajkyňa chce zdôrazniť, že revízia súčasných európskych právnych predpisov o 
bezpečnosti výrobkov je veľmi potrebná, aby bolo možné zistiť nebezpečné výrobky a 
zastaviť ich predaj. 

Európska smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES (GPSD), ktorá reguluje 
požiadavky všeobecnej bezpečnosti výrobkov, bola prijatá pred 10 rokmi a vyžaduje si 
revíziu.

Revízia GPSD je potrebná aj preto, že túto smernicu treba zosúladiť s novým legislatívnym 
rámcom (NLF) prijatým v júli 2008, aby nebol ohrozený cieľ, ktorým je dosiahnutie 
súdržného vnútorného trhu pre harmonizované i neharmonizované výrobky, a aby sa 
zabezpečila komplexná ochrana záujmov spotrebiteľa.

Rozsah pôsobnosti NFL a GPSD sa v súčasnosti čiastočne prekrýva. Je potrebné preskúmať, 
ako zabezpečiť súdržnosť medzi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobkami, 
zabezpečiť optimálnu ochranu spotrebiteľa, ako aj plnú transparentnosť pre výrobcov. Je 
preto dôležité zabezpečiť, aby sa nepokračovalo s dvoma prekrývajúcimi sa úrovňami 
odlišných pravidiel dohľadu nad trhom, ktoré sa uplatňujú pri harmonizovanom tovare v 
závislosti od toho, či ide o spotrebiteľské výrobky alebo nie. NLF a GPSD obsahujú aj 
horizontálne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú podľa zásady „lex specialis“ dodatočne s 



PE452.795v01-00 10/12 PR\839238SK.doc

SK

harmonizačnými smernicami špecifickými pre odvetvia. Príslušný legislatívny rámec je teda 
určený všetkými troma prvkami: NLF, GPSD a harmonizačnými smernicami špecifickými pre 
odvetvia. Túto zložitú situáciu treba preskúmať a riešiť.

Dohľad nad trhom úzko súvisí s bezpečnosťou výrobkov, pretože je to základný prvok, ktorý 
zaisťuje, aby boli výrobky v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných 
harmonizujúcich právnych predpisoch Spoločenstva a aby nijako neohrozili verejný záujem. 
Dohľad nad trhom je pre členské štáty zrejme náročnou činnosťou, pretože sa ukazuje, že sa 
im na účinný dohľad nad trhom nedarí vyčleniť potrebné zdroje. Toto je najznepokojujúcejší 
trend, ktorý oslabuje úsilie dosiahnuť lepšiu bezpečnosť výrobkov. 

Otázky, ktoré považuje spravodajkyňa za najdôležitejšie

Revízia GPSD a zosúladenie s NLF
Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu revízie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s 
cieľom aktualizovať požiadavky všeobecnej bezpečnosti výrobkov a zosúladiť právne 
predpisy s NLF. Spravodajkyňa uznáva legislatívne rozdiely medzi GPSD a NFL, pričom 
konštatuje, že sú oblasti, na ktoré sa nevzťahuje ani jeden z týchto právnych predpisov, a 
oblasti, v ktorých sa právne predpisy prekrývajú. Vyžaduje si to zosúladenie, aby príslušným 
orgánom dohľadu nad trhom nevznikali žiadne pochybnosti.  

Posilnenie dohľadu nad trhom
Spravodajkyňa sa zaoberala aj otázkou potreby posilniť dohľad nad trhom a žiada posilnenie a 
zlepšenie súčasnej regulácie. Je potrebné ďalej si vymieňať poznatky a skúsenosti medzi 
členskými štátmi, aby sa používanie najlepších postupov dohľadu nad trhom rozšírilo v celej 
EÚ. Výsledkom bude trh, na ktorom sa budú spotrebitelia cítiť bezpečne, a spoločnostiam 
bude jasné, ktoré pravidlá v Európe platia. Preto sa od členských štátov naliehavo žiada, aby 
vyčlenili dostatok prostriedkov na vykonávanie potrebného dohľadu nad trhom.

V záujme zjednotenia úrovne bezpečnosti v celej Únii a posilnenia dohľadu nad trhom je 
jednou z hlavných vízií spravodajkyne zavedenie jedného „nariadenia o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom“, ktoré by zahŕňalo harmonizované i 
neharmonizované výrobky do jedného legislatívneho aktu, aby sa tak dosiahla bezpečnosť 
výrobkov na trhu.

Vysledovateľnosť
Pokiaľ ide o špecifické zmeny GPSD, spravodajkyňa navrhuje urobiť konkrétne kroky v 
oblasti vysledovateľnosti. Ak sa niekde v Európe zistia nebezpečné výrobky, je dôležité, aby 
príslušné orgány mohli výrobky pozastaviť a prinútiť spoločnosti, aby ich stiahli z obehu 
alebo odstránili z európskeho trhu. Vytvorí sa tým väčšia dôvera spotrebiteľov pri nákupe 
výrobkov na európskom trhu. Okrem toho sa navrhuje vytvoriť databázu informácií z oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, aby si európski spotrebitelia a spoločnosti mohli 
vymieňať informácie a skúsenosti o nebezpečných výrobkoch a vytvárať štatistiku o druhoch 
výrobkov, ktoré zapríčiňujú najviac nehôd. 

Spravodajkyňa víta nové iniciatívy a technológie v oblasti vysledovateľnosti výrobkov. 
Orgánom, spoločnostiam a spotrebiteľom to umožní lokalizovať výrobky, o ktorých sa po 
vstupe na európsky trh zistilo, že sú nebezpečné. Spravodajkyňa zároveň zdôrazňuje, že 
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vysledovateľnosť nesmie porušiť súkromie jednotlivcov. V súvislosti so spoluprácou, pokiaľ 
ide o vysledovateľnosť, spravodajkyňa navrhuje zvýšiť prístup k informáciám systému 
RAPEX pre odborníkov na bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské organizácie a vnútroštátne 
orgány spolu s výmenou všeobecných informácií prostredníctvom navrhovanej databázy 
uvedenej vyššie.

Je potrebné venovať sa zraniteľným spotrebiteľom
Spravodajkyňa takisto navrhuje zamerať sa na najzraniteľnejších spotrebiteľov na jednotnom 
trhu, t. j. deti, starších ľudí a osoby s postihnutím. Európske spoločenstvo má osobitnú 
zodpovednosť voči týmto skupinám – aj pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov. 

Výrobky priťahujúce pozornosť detí 
V súvislosti so zameraním pozornosti na posilnenie požiadaviek na bezpečnosť výrobkov a 
dohľad nad trhom chce spravodajkyňa zdôrazniť otázku ochrany detí. Výrobky pre deti a 
výrobky priťahujúce pozornosť detí sú dve z hlavných tém, na ktoré spravodajkyňa sústreďuje 
pozornosť.

Väčšiu pozornosť venovať bezpečnosti výrobku v počiatočných fázach
Spravodajkyňa navrhuje, aby boli výrobcovia povinní robiť analýzu rizika v štádiu 
navrhovania výrobkov, čím by sa na minimum znížilo riziko, že na trh budú umiestnené 
nebezpečné výrobky. Zabezpečí sa tým, že bezpečnosti výrobkov sa bude venovať väčšia 
pozornosť v počiatočných štádiách vývoja a zabráni sa mnohým tragickým nehodám, ktorých 
svedkami sme dnes. Zámerom spravodajkyne je dosiahnuť revidovanou GPSD posun, aby 
výrobcovia nielen reagovali a robili kontrolu poškodenia, keď k nehode dôjde, ale aby si vo 
vlastnom záujme i záujme spotrebiteľov vopred premysleli a uvedomili skryté nebezpečenstvá 
výrobku.

Spravodajkyňa v spojitosti s kontaktnými miestami pre výrobky v členských štátoch navrhuje 
vytvorenie centier vzdelávania o bezpečnosti výrobkov, ako je to v Spojených štátoch. 
Centrum bude zabezpečovať odborné školenie a vzdelávanie výrobcov, orgánov, 
spotrebiteľov atď. o bezpečnosti výrobkov. 

Bezpečnosť výrobkov z globálneho hľadiska
Globalizácia je ďalší aspekt, ktorým sa správa zaoberá. Vo svete, ktorý sa stále viac 
globalizuje a v ktorom stále viac výrobkov pochádza zo zahraničia – najmä z Číny, je pre 
spravodajkyňu vítaná spolupráca v otázkach bezpečnosti výrobkov. EÚ a jej obchodní 
partneri by boli v podmienkach spolupráce schopní účinne sa zamerať na bezpečnosť a 
vysledovateľnosť výrobkov skôr, než výrobky skončia na európskom trhu.

Internetový obchod
Správa sa zameriava aj na výrobky predávané prostredníctvom internetu. Prostredníctvom 
internetu sa predáva stále viac výrobkov, a to i cez európske hranice. Ambíciou 
spravodajkyne je vytvoriť spoločné pravidlá pre bezpečnosť výrobkov predávaných 
prostredníctvom internetu, aby sa posilnila dôvera spotrebiteľa a aby sa internetový trh stal 
transparentnejším a dostupnejším pre spoločnosti. 

Normalizácia – zapojenie výrobcov 
Spoločne s výmenou najlepších postupov by sa mali orgány dohľadu nad trhom aktívne 
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zapájať do procesu navrhovania noriem, pretože vhodný spôsob, ako zabezpečiť reálne 
presadzovanie noriem, je účasť členských štátov na ich vytváraní.


