
PR\901002SK.doc PE488.064v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2011/0353(COD)

7.5.2012

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu 
(prepracované znenie)
(COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Zuzana Roithová

(Prepracované znenie – článok 87 rokovacieho poriadku)



PE488.064v01-00 2/19 PR\901002SK.doc

SK

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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený 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 a doplňujúceho 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 
a doplniť, 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 právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie)
(COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0769),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0422/2011),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 
20121

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov2,

– 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 článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0000/2012),

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 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Hospodárske subjekty by mali 
zabezpečiť, aby všetky požadované 
relevantné informácie boli uvedené aj v 
prípade predaja na diaľku s cieľom 
umožniť kontroly orgánmi dohľadu nad 
trhom. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) V prípade, že by vydanie jediného 
vyhlásenia o zhode EÚ mohlo pre svoju 
zložitosť alebo rozsah pôsobnosti spôsobiť 
osobitné problémy, malo by byť možné 
nahradiť toto jediné vyhlásenie o zhode 
EÚ jednotlivými vyhláseniami o zhode EÚ 
vzťahujúcimi sa na konkrétne meradlo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „uvedenie na trh“ je moment prvého 
sprístupnenia meradla na trhu Únie; 

(5) „sprístupnenie na trhu“ je dodávka 
meradla určeného na distribúciu alebo 
používanie na trhu Únie v priebehu 
obchodnej činnosti, či už odplatne alebo 
bezodplatne;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 4 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) „sprístupnenie na trhu“ je každá 
dodávka meradla určeného na distribúciu 
alebo používanie na trhu Únie v priebehu 
obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo 
bezodplatne;

(6) „uvedenie na trh“ je moment prvého 
sprístupnenia meradla na trhu Únie; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 4 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(12) „hospodárske subjekty“ sú výrobca, 
splnomocnený zástupca, dovozca 
alebo distribútor;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 4 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „harmonizovaná norma“ je 
harmonizovaná norma podľa definície 
v článku 2 ods. 1) písm. c) nariadenia (EÚ) 
č. […/…] [o európskej normalizácii]

(14) „harmonizovaná norma“ je norma 
podľa definície v článku 2 ods. 1) písm. c) 
nariadenia (EÚ) č. […/…] [o európskej 
normalizácii];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výrobcovia zabezpečia, aby bol k 7. Výrobcovia zabezpečia, aby bol k 
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meradlu dodaný návod na použitie a 
informácie v súlade s bodom 9.3 prílohy I 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný 
konečným užívateľom podľa určenia 
dotknutého členského štátu.

meradlu dodaný návod na použitie a 
informácie v súlade s bodom 9.3 prílohy I 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný 
konečným užívateľom podľa určenia 
dotknutého členského štátu. Tento návod 
na použitie a bezpečnostné informácie, 
ako i každé označovanie, sú jasné, 
pochopiteľné a zrozumiteľné;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Dovozcovia zabezpečia, aby bol k 
meradlu dodaný návod na použitie a 
informácie v súlade s bodom 9.3 prílohy I 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný 
konečným užívateľom podľa určenia 
dotknutého členského štátu.

4. Dovozcovia zabezpečia, aby bola k 
meradlu dodaná požadovaná 
dokumentácia, ako i návod na použitie a
informácie v súlade s bodom 9.3 prílohy I 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný 
konečným užívateľom podľa určenia 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia, aby meradlo, 
ktoré bolo zákonne uvedené na trh pred 
[dátum stanovený v druhom pododseku 
článku 51 ods. 1], mohlo byť 
distribútormi sprístupnené na trhu bez 
ďalších požiadaviek na výrobok.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom určia na 10 
rokov:

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom špecifikujú na 
10 rokov:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty musia byť schopné
predložiť informácie uvedené v prvom 
odseku počas obdobia 10 rokov od dátumu, 
keď im bolo dodané meradlo a počas 
obdobia 10 rokov od dátumu, keď dodali 
meradlo.

Hospodárske subjekty musia predložiť 
informácie uvedené v prvom odseku počas 
obdobia 10 rokov od dátumu, keď im bolo 
dodané meradlo a počas obdobia 10 rokov 
od dátumu, keď dodali meradlo. Po 
ukončení dodávky sa od hospodárskych 
subjektov nevyžaduje, aby tieto informácie 
aktualizovali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13a
Povinnosti hospodárskych subjektov 

týkajúce sa výrobkov na sklade
Členské štáty zaistia, aby sa povinnosti 
hospodárskych subjektov týkajúce sa 
výrobkov na sklade uplatňovali v súlade s 
článkom 50.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vzor vyhlásenia o zhode EÚ je 
stanovený v prílohe III k rozhodnutiu č. 
768/2008/ES, obsahuje prvky uvedené v 
príslušných moduloch stanovených v 
prílohe II k tejto smernici a musí sa 
neustále aktualizovať. Prekladá sa do 
jazyka alebo jazykov požadovaných 
členským štátom, v ktorom sa meradlo 
uvádza na trh alebo sa na ňom 
sprístupňuje.

2. Vzor vyhlásenia o zhode EÚ je 
stanovený v prílohe III k rozhodnutiu č. 
768/2008/ES, obsahuje prvky uvedené v 
príslušných moduloch stanovených v 
prílohe II k tejto smernici a musí sa 
neustále aktualizovať. Prekladá sa do 
jazyka alebo jazykov požadovaných 
členským štátom, v ktorom sa meradlo 
uvádza na trh alebo sa na ňom
sprístupňuje. Na požiadanie orgánov 
dohľadu nad trhom hospodársky subjekt 
poskytne kópiu vyhlásenia o zhode EÚ v 
papierovej forme alebo elektronickými 
prostriedkami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ 
výrobca preberá zodpovednosť za súlad 
meradla so stanovenými požiadavkami.

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ 
výrobca preberá zodpovednosť za súlad 
meradla s požiadavkami stanovenými v 
tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 25 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určia notifikujúci orgán, 
ktorý je zodpovedný za stanovenie a 
vykonávanie nevyhnutných postupov na 
účely hodnotenia a notifikácie orgánov 
posudzovania zhody a monitorovania 
notifikovaných orgánov vrátane súladu s 
ustanoveniami článku 30.

1. Členské štáty určia jediný notifikujúci 
orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a 
vykonávanie nevyhnutných postupov na 
účely hodnotenia a notifikácie orgánov 
posudzovania zhody a monitorovania 
notifikovaných orgánov vrátane súladu s 
ustanoveniami článku 30.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 41 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty každý rok poskytnú Komisii 
podrobné informácie o činnostiach 
svojich orgánov dohľadu nad trhom a o 
akýchkoľvek plánoch týkajúcich sa 
dohľadu nad trhom a jeho posilnenia 
vrátane pridelenia väčšieho množstva 
prostriedkov, zvýšenia efektívnosti a 
budovania kapacít potrebných na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 41a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 41a
Financovanie orgánov dohľadu nad 

trhom
Členské štáty poskytujú svojim orgánom 
dohľadu nad trhom primerané 
financovanie s cieľom zabezpečiť, aby ich 



PE488.064v01-00 12/19 PR\901002SK.doc

SK

činnosti boli súdržné a účinné v celej 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že meradlo, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko 
pre aspekty ochrany verejného záujmu, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú 
hodnotenie týkajúce sa predmetného 
meradla vo vzťahu k všetkým 
požiadavkám stanoveným v tejto smernici. 
Dotknuté hospodárske subjekty
spolupracujú akýmkoľvek potrebným 
spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom.

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že meradlo, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko 
pre aspekty ochrany verejného záujmu, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú 
hodnotenie týkajúce sa predmetného 
meradla vo vzťahu k všetkým príslušným 
požiadavkám stanoveným v tejto smernici. 
Dotknuté hospodárske subjekty 
spolupracujú akýmkoľvek potrebným 
spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 42 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečujú bezodkladné
prijatie vhodných reštriktívnych opatrení 
vo vzťahu k príslušnému meradlu.

8. Členské štáty zabezpečujú, aby sa v 
súvislosti s príslušným meradlom prijali 
vhodné reštriktívne opatrenia, ako napr. 
bezodkladné stiahnutie výrobku z ich 
trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
sankcií uplatniteľných na porušenia 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice a prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania.

Pri zabezpečovaní správneho 
uplatňovania systému, ktorým sa riadi 
označenie CE, členské štáty vychádzajú 
z existujúceho mechanizmu a v prípade 
neoprávneného používania označenia 
prijímajú vhodné opatrenia. Členské štáty 
stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií 
uplatniteľných na porušenia 
hospodárskymi subjektmi vnútroštátnych 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice, 
a prijmú všetky potrebné opatrenia na 
zabezpečenie ich vykonávania. Tieto 
pravidlá môžu zahrnovať trestné sankcie 
za závažné porušenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ustanovené sankcie sú účinné, primerané a 
odrádzajúce.

Sankcie uvedené v prvom odseku sú 
účinné, primerané závažnosti porušenia a 
odrádzajúce.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii najneskôr do [dátum stanovený v 
článku 51 druhom pododseku] a 

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii do [dátum stanovený v článku 51 
druhom pododseku] a bezodkladne jej 
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bezodkladne jej oznámia všetky následné 
zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

oznámia všetky následné zmeny a 
doplnenia, ktoré sa ich týkajú. Komisia 
tieto ustanovenia zverejní na internete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných  ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, prijatých v oblasti, na 
ktorú sa táto smernica vzťahuje.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných  ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, prijatých v oblasti, na 
ktorú sa táto smernica vzťahuje. Komisia 
tieto texty zverejní na internete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Príloha II – časť 2 – modul A2 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Notifikovaný orgán, ktorý si výrobca zvolí, 
vykonáva kontroly meradiel  alebo ich 
nechá vykonávať vo vhodných časových 
intervaloch, ktoré určí tento orgán  , aby si 
overil kvalitu vnútorných kontrol meradiel
, pri zohľadnení okrem iného 
technologickej komplexnosti meradiel 
a množstva produkcie. Primeraná vzorka 
hotových meradiel  , ktorú orgán odoberie 
na mieste  pred ich uvedením na trh sa 
musí skontrolovať, musia sa vykonať 
príslušné skúšky podľa príslušných častí 
harmonizovaných noriem, normatívnych 
dokumentov a/alebo technických 
špecifikácií  , alebo ekvivalentné skúšky 
na účely kontroly zhody meradiel s
príslušnými  požiadavkami tejto smernice. 
Ak príslušný dokument chýba, musí 

Akreditovaný vnútropodnikový orgán 
alebo notifikovaný orgán, ktorý si výrobca 
zvolí, vykonáva kontroly meradiel  alebo 
ich nechá vykonávať vo vhodných 
časových intervaloch, ktoré určí tento 
orgán, aby si overil kvalitu vnútorných 
kontrol meradiel, pri zohľadnení okrem 
iného technologickej komplexnosti 
meradiel a množstva produkcie. Primeraná 
vzorka hotových meradiel  , ktorú orgán 
odoberie na mieste  pred ich uvedením 
na trh sa musí skontrolovať, musia sa 
vykonať príslušné skúšky podľa 
príslušných častí harmonizovaných noriem, 
normatívnych dokumentov a/alebo 
technických špecifikácií  , alebo 
ekvivalentné skúšky na účely kontroly 
zhody meradiel s  príslušnými



PR\901002SK.doc 15/19 PE488.064v01-00

SK

rozhodnúť o vhodných skúškach 
notifikovaná osoba.

požiadavkami tejto smernice. Ak príslušný 
dokument chýba, musí rozhodnúť o 
vhodných skúškach notifikovaná osoba.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Príloha II – časť 5 – modul C2 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Notifikovaný orgán, ktorý si výrobca zvolí, 
vykonáva kontroly meradiel  alebo ich 
nechá vykonávať vo vhodných časových 
intervaloch, ktoré určí tento orgán  , aby si 
overil kvalitu vnútorných kontrol meradiel
, berúc do úvahy okrem iného 
technologickú komplexnosť meradiel 
a množstvo produkcie. Primeraná vzorka 
hotových meradiel  , ktorú notifikovaný 
orgán odoberie na mieste  pred ich 
uvedením na trh sa musí skontrolovať, 
musia sa vykonať príslušné skúšky podľa 
príslušných častí harmonizovaných noriem, 
normatívnych dokumentov a/alebo 
technických špecifikácií  , alebo 
ekvivalentné skúšky na účely kontroly 
zhody meradiel v osvedčení o typovej 
skúške EÚ  meradla a s príslušnými
požiadavkami tejto smernice.

Akreditovaný vnútropodnikový orgán 
alebo notifikovaný orgán, ktorý si výrobca 
zvolí, vykonáva kontroly meradiel  alebo 
ich nechá vykonávať vo vhodných 
časových intervaloch, ktoré určí tento 
orgán, aby si overil kvalitu vnútorných 
kontrol meradiel, pri zohľadnení okrem 
iného technologickej komplexnosti 
meradiel a množstva produkcie. Primeraná 
vzorka hotových meradiel  , ktorú 
notifikovaný orgán odoberie na mieste
pred ich uvedením na trh sa musí
skontrolovať, musia sa vykonať príslušné 
skúšky podľa príslušných častí 
harmonizovaných noriem, normatívnych 
dokumentov a/alebo technických 
špecifikácií  , alebo ekvivalentné skúšky 
na účely kontroly zhody meradiel v 
osvedčení o typovej skúške EÚ  meradla a 
s príslušnými  požiadavkami tejto 
smernice.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Táto správa upravuje návrh Európskej komisie, ktorým sa prepracúva smernica 2004/22/ES o 
harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meradiel. Správa bola 
predložená v novembri 2011 v rámci vykonávania nového legislatívneho rámca (ďalej len 
„NLR“) prijatého v roku 2008 ako „balík návrhov o výrobkoch“ vzťahujúci sa na doplňujúce 
nástroje, rozhodnutie č. 768/2008/ES, ktorým sa zavádza spoločný rámec na uvádzanie 
výrobkov na trh, a zrušujúci rozhodnutie Rady 93/465/EHS a nariadenie 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. Tento návrh je súčasťou balíka na 
uvedenie deviatich smerníc o výrobkoch do súladu s NLR.

Existujúca smernica 2004/22/ES o meradlách stanovuje základné požiadavky a volí vhodné 
postupy posudzovania zhody, ktoré majú výrobcovia uplatňovať, aby preukázali, že ich 
výrobky sú pred sprístupnením na trhu EÚ v súlade so základnými požiadavkami. 

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 odvetviam, na ktoré sa harmonizačné 
právne predpisy Únie vzťahujú, treba ustanovenia rozhodnutia NLR začleniť do existujúcich 
právnych predpisov o výrobkoch.
Po prijatí právneho rámca v NLR v roku 2008 začala Komisia postup hodnotenia 
harmonizovaných európskych právnych predpisov o výrobkoch s cieľom určiť nástroje, ktoré 
treba upraviť na vykonávanie NLR.  

Určilo sa tu niekoľko smerníc, pričom tieto smernice sa budú musieť v priebehu najbližších 
troch až piatich rokov preskúmať z dôvodu revíznych doložiek alebo z osobitných 
odvetvových dôvodov (potreba vyjasniť rozsah pôsobnosti, potreba aktualizovať 
bezpečnostné požiadavky atď.). Veľká väčšina existujúcich európskych právnych predpisov o 
výrobkoch si vyžiada preskúmanie z týchto dôvodov a bude sa k nim pristupovať jednotlivo v 
súlade s pracovným programom Komisie.

Deväť návrhov v balíku predloženom v novembri 2011 vrátane smernice 2004/22/ES nie je 
súčasťou prvej uvedenej skupiny smerníc o výrobkoch, ale boli určené ako vhodné na 
uvedenie do súladu s NLR, a to z dôvodu ich spoločnej štruktúry. Všetky odvetvia, na ktoré sa 
vzťahujú smernice, sú veľmi dôležité priemyselné odvetvia, ktoré sú vystavené silnej 
medzinárodnej hospodárskej súťaži, a podľa posúdení budú mať tieto odvetvia prospech zo 
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zjednodušenia a z vytvorenia spravodlivejších podmienok pre európske podniky, na ktoré sa 
zameriava NLR.  

Zmeny v ustanoveniach tejto smernice sa týkajú: vymedzení pojmov, povinností 
hospodárskych subjektov, predpokladu zhody na základe harmonizovaných noriem, 
vyhlásenia o zhode, označenia CE, notifikovaných orgánov, postupu v súvislosti s ochrannou 
doložkou a postupov posudzovania zhody. Zámer tohto návrhu je obmedzený len na uvedenie 
do súladu s horizontálnymi ustanoveniami v 768/2008/ES a s novým názvoslovím 
Lisabonskej zmluvy vrátane nových pravidiel komitológie.

Postup

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

V súlade s článkom 87 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu výbor príslušný pre 
právne veci preskúmal návrh na základe správ konzultačnej pracovnej skupiny (právne služby 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie) a konštatoval, že návrh nezahŕňa žiadne podstatné 
zmeny okrem zmien, ktoré už boli určené v návrhu alebo zmien, ktoré určila konzultačná 
pracovná skupina.  

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa považuje toto uvedenie deviatich smerníc o výrobkoch do súladu s NLR za 
dôležitý krok smerom k dokončeniu jednotného trhu EÚ.

NLR zavádza pre výrobky zjednodušené regulačné prostredie a umožňuje konzistentnejšie 
uplatňovanie technických noriem, čím sa napomôže fungovanie 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 uvedenie deviatich smerníc o výrobkoch do súladu 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 veľmi oceňuje skutočnosť, že návrhy Komisie v balíku uvedenia do súladu 
vychádzajú z rozsiahlej konzultácie so zúčastnenými stranami vrátane niekoľko sto MSP a z 
ich skúseností s balíkom návrhov o výrobkoch. 

Spravodajkyňa podporuje celkový zámer Komisie len uviesť deväť smerníc o výrobkoch do 
súladu s horizontálnymi opatreniami rozhodnutia 768/2008, zároveň však navrhuje niektoré 
zmeny smernice 2004/22/EC o meradlách v záujme ďalšieho vyjasnenia a odvetvových 
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úprav, a to s týmito cieľmi:

1. Uviesť smernicu do väčšieho súladu s NLR a zabezpečiť právnu istotu

Spravodajkyňa sa domnieva, že je dôležité, aby sa navrhovaná smernica zmenila na 
niekoľkých miestach 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 vyjasniť právnu situáciu 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.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že Komisia by mala byť povinná zverejňovať na 
internete vnútroštátne ustanovenia transponovanej smernice a príslušné sankcie (zásada 
transparentnosti).

2. Posilniť ochranu spotrebiteľa

NLR prispieva k posilneniu dôvery spotrebiteľov v jednotný trh. Niekoľko úprav je preto 
spojených s cieľom spravodajkyne v plnej miere využiť ustanovenia NLR o ochrane 
spotrebiteľa. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by tak umožnili, aby sa nová 
smernica vzťahovala na širší rozsah situácií, ktoré sa týkajú zásadných bezpečnostných 
požiadaviek, keď by sa počas fázy navrhovania výrobku malo zvážiť jeho rozumne 
predvídateľné využitie (pozri článok 16 o všeobecných požiadavkách nariadenia 765/2008). 
Ochranu spotrebiteľa by tiež zvýšilo spresnenie, že návody na použitie, bezpečnostné 
informácie a označovanie musia byť spoľahlivé, pochopiteľné a transparentné. 

3. Znížiť byrokraciu

NLR by mal prispieť k zlepšeniu voľného pohybu tovaru v rámci Európskej únie. Voľnému 
pohybu tovaru však prekáža ťažkopádna byrokracia. Spravodajkyňa preto podrobne 
preskúmala navrhovanú smernicu s cieľom znížiť byrokraciu všade tam, kde je to možné. V 
správe sa tak navrhuje modernizovať súčasné postupy umožnením, aby vyhlásenia o zhode 
EÚ boli predkladané nielen v papierovej forme, ale i elektronickými prostriedkami, a znížiť 
administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o ich identifikáciu.

Ako sa uvádza skôr v texte, spravodajkyňa podporuje zjednodušenie a modernizáciu postupov 
stanovených v NLR, ale zároveň by rada zdôraznila, že bude potrebná určitá pružnosť, pokiaľ 
ide o povinnosti vytvorené týmto novým rámcom. Napríklad sa navrhuje pridať výnimku z 
pravidla o „jedinom vyhlásení o zhode“ pre prípady, keď poskytnutie jediného dokumentu 
spôsobuje osobitné problémy z dôvodu svojej zložitosti alebo rozsahu. V takom prípade by 
malo byť možné poskytnúť všetky príslušné vyhlásenia o zhode oddelene.

Väčšia pružnosť je umožnená v prípade jediného vyhlásenia o zhode, ktoré ako zásada 
vyplývajúca z článku 5 rozhodnutia bolo rozšírené o výnimku pre prípady spôsobujúce 
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osobitné problémy z dôvodu svojej zložitosti alebo rozsahu.

4. Zabezpečiť lepší dohľad nad trhom s našimi výrobkami

Spravodajkyňa je síce informovaná o nadchádzajúcom novom nariadení o dohľade nad trhom, 
ktoré pripravujú oddelenia Komisie, posledný súbor zmien je však zameraný na zaistenie 
vyššej úrovne dohľadu nad trhom výrobkov. Na tento účel Spravodajkyňa navrhuje posilniť 
dohľad nad trhom predaja na diaľku tým, že sa zabezpečí, aby sa všetky príslušné požiadavky 
týkajúce sa informácií uvádzali aj v elektronickom obchode, ďalej navrhuje zaviesť 
požiadavku, aby členské štáty Komisii každoročne poskytovali informácie o svojich 
činnostiach v oblasti dohľadu nad trhom, a vyzvať členské štáty, aby svojim orgánom 
dohľadu nad trhom poskytli primerané financovanie. Na záver spravodajkyňa zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby členské štáty prijali vhodné opatrenia namierené proti neoprávnenému 
používaniu označenia CE.

V tomto texte spravodajkyňa predkladá i odvetvové zmeny. Právo výrobcov využívať 
akreditované vnútropodnikové orgány posudzovania zhody podľa modulov A1, A2, C1 a Ca2, 
ktoré sa zaviedli rozhodnutím 768/2008/ES a ktoré odvtedy výrobcovia meradiel bežne 
využívajú, je teraz výslovne zahrnuté do textu prílohy 2 častí 2 a 5, a to s cieľom toto právo 
vyjasniť.


