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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 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 zariadení a ochranných systémov určených na použitie 
v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie)
(COM(2011)0772 – C7-0426/2011 – 2011/0356(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0772),

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

– 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 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 
platných aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá 
kodifikácia týchto ustanovení 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. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Všetky hospodárske subjekty, ktoré 
zasahujú do dodávateľského 
a distribučného reťazca, by mali prijať 
primerané opatrenia, aby sa uistili, že na 
trhu sprístupnia iba výrobky, ktoré sú v 
súlade s touto smernicou. Je potrebné 
stanoviť jasné a primerané rozdelenie 
záväzkov, ktoré zodpovedá úlohe každého 
subjektu v rámci dodávateľského 
a distribučného procesu.

(9) Všetky hospodárske subjekty, ktoré 
zasahujú do dodávateľského 
a distribučného reťazca, by mali prijať 
primerané opatrenia, aby sa uistili, že na 
trhu sprístupnia iba výrobky, ktoré sú v 
súlade s touto smernicou. Je potrebné 
stanoviť jasné a primerané rozdelenie 
záväzkov, ktoré zodpovedá úlohe každého 
subjektu v rámci dodávateľského 
a distribučného procesu. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby výrobky, ktoré boli 
uvedené na trh v súlade s požiadavkami 
platnými v danom čase mohli byť naďalej 
dostupné distribútorom bez ďalších 
požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Hospodárske subjekty by mali 
zabezpečiť, aby sa všetky požadované 
príslušné informácie zobrazovali aj v 
prípade predaja na diaľku, s cieľom 
umožniť orgánom dohľadu nad trhom 
kontrolu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Ak by vydanie jediného vyhlásenia 
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o zhode EÚ mohlo spôsobiť osobitné 
problémy z dôvodu jeho zložitosti alebo 
rozsahu, malo by sa toto jediné vyhlásenie 
o zhode EÚ dať nahradiť samostatnými 
vyhláseniami o zhode EÚ týkajúcimi sa 
konkrétneho výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 2 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vykonajú všetky príslušné 
opatrenia na zabezpečenie, aby výrobky
mohli byť sprístupnené na trhu  a uvedené 
do prevádzky, len ak pri správnom 
inštalovaní a udržovaní a používaní 
v súlade so  svojím určeným účelom  sú v 
súlade s touto smernicou .

1. Členské štáty vykonajú všetky príslušné 
opatrenia na zabezpečenie, aby výrobky
mohli byť sprístupnené na trhu  a uvedené 
do prevádzky, len ak pri správnom 
inštalovaní a udržovaní a používaní 
v súlade so  svojím určeným účelom alebo 
účelom, ktorý je možné rozumne 
predpokladať, sú v súlade s touto 
smernicou .

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výrobcovia zabezpečia, aby bol k 
výrobkom dodaný návod na použitie a 
bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom 
podľa určenia dotknutého členského štátu.

7. Výrobcovia zabezpečia, aby bol k 
výrobkom dodaný návod na použitie a 
bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom 
podľa určenia dotknutého členského štátu.
Tento návod a bezpečnostné pokyny, ako 
aj akékoľvek označenia, sú jasné, 
zrozumiteľné a pochopiteľné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia, aby výrobky, 
ktoré boli zákonne uvedené na trh pred 
[dátum stanovený v druhom pododseku 
článku 41 ods. 1] mohli distribútori 
sprístupňovať na trh bez žiadnych 
ďalších požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom počas 
najmenej 10 rokov po uvedení výrobku na 
trh určia:

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom počas 
najmenej 10 rokov po uvedení výrobku na 
trh upresnia:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 11 – 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 bol dodaný výrobok, a počas 
obdobia 10 rokov od dátumu, keď dodali 
výrobok.

Hospodárske predložia informácie uvedené 
v prvom odseku 10 rokov potom, čo boli 
dodané s výrobkom, a 10 rokov po dodaní 
výrobku. Od hospodárskych subjektov sa 
nevyžaduje aktualizácia týchto informácií 
po skončení dodávky. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11a
Povinnosti hospodárskych subjektov 

týkajúce sa výrobkov na sklade
Členské štáty zabezpečia, aby povinnosti 
hospodárskych subjektov týkajúce sa 
výrobkov na sklade boli uplatňované 
v súlade s článkom 41.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Dokumenty a korešpondencia, ktoré sa 
týkajú postupov uvedených v odsekoch 1 
až 4, budú zostavené v  jazyku ľahko 
zrozumiteľnom konečným užívateľom 

6. Dokumenty a korešpondencia, ktoré sa 
týkajú postupov uvedených v odsekoch 1 
až 5, budú zostavené v jednom z 
oficiálnych jazykov členských štátov, v 
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podľa určenia dotknutého členského 
štátu.

ktorých sa tieto postupy používajú, alebo v 
jazyku uznanom notifikovaným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 14 – 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 postupoch posudzovania zhody 
stanovených v prílohách III až IX k tejto 
smernici a musí sa neustále aktualizovať. 
Preloží sa do jazyka alebo jazykov 
požadovaných členským štátom, v ktorom 
sa výrobok sprístupňuje na trhu.

2. Vzor vyhlásenia o zhode EÚ je 
stanovený v prílohe III k rozhodnutiu č. 
768/2008/ES, obsahuje prvky uvedené v 
príslušných postupoch posudzovania zhody 
stanovených v prílohách III až IX k tejto 
smernici a musí sa neustále aktualizovať. 
Preloží sa do jazyka alebo jazykov 
požadovaných členským štátom, v ktorom 
sa výrobok sprístupňuje na trhu. Na 
žiadosť orgánov dohľadu nad trhom 
hospodársky subjekt predloží kópiu 
vyhlásenia EÚ o zhode v papierovej 
podobe alebo elektronicky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Označenie CE sa umiestni pred 
uvedením výrobku na trh. Dopĺňa ho 
špeciálne označenie na ochranu pred 
výbuchom, za ktorým nasleduje symbol 
skupiny a kategórie zariadenia, ako sa 
stanovuje v bode 1.0.5 prílohy II.

2. Označenie CE sa umiestni pred 
uvedením výrobku na trh. Dopĺňa ho 
identifikačné číslo notifikovaného orgánu 
a ďalšie označenia stanovené v bode 1.0.5 
prílohy II vrátane špeciálneho označenia 
na ochranu pred výbuchom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za označením CE a špeciálnym 
označením a symbolom uvedenými v 
odseku 2 nasleduje identifikačné číslo 
notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán 
zapojený do kontrolnej výrobnej fázy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za označením CE, špeciálnym 
označením a symbolom uvedenými v 
odseku 2 a prípadným identifikačným 
číslom uvedeným v odseku 3 môže 
nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná 
značka označujúca osobitné riziko alebo 
použitie.

4. Za označením CE a prípadným 
identifikačným číslom, špeciálnym 
označením a symbolom uvedenými v 
odseku 2 môže nasledovať piktogram alebo 
akákoľvek iná značka označujúca osobitné 
riziko alebo použitie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

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 23.

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 23.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty každoročne poskytujú 
Komisii podrobnosti o činnosti svojich 
orgánov dohľadu nad trhom 
a všetkých prípadných plánoch na 
posilnenie dohľadu nad trhom vrátane 
vyčlenenia viac zdrojov, zvýšenia 
efektívnosti a budovania potrebnej 
kapacity na dosiahnutie týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty poskytujú dostatočné 
finančné prostriedky svojím orgánom 
dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, 
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aby boli ich činnosti súladné a účinné v 
celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 35 – 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 výrobok predstavuje 
riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, 
alebo iné aspekty ochrany verejného 
záujmu stanovené v tejto smernici, 
vykonajú hodnotenie týkajúce sa 
predmetného výrobku vo vzťahu k 
všetkým požiadavkám ustanoveným 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 výrobok predstavuje 
riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, 
alebo iné aspekty ochrany verejného 
záujmu stanovené v tejto smernici, 
vykonajú hodnotenie týkajúce sa 
predmetného výrobku vo vzťahu k 
všetkým príslušným požiadavkám 
ustanoveným v tejto smernici. Dotknuté 
hospodárske subjekty spolupracujú 
akýmkoľvek potrebným spôsobom s 
orgánmi dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 35 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia bezodkladné 
prijatie vhodných reštriktívnych opatrení 
vo vzťahu k príslušnému výrobku.

8. Členské štáty zabezpečia prijatie 
vhodných reštriktívnych opatrení vo 
vzťahu k príslušnému výrobku, ako 
napríklad bezodkladné stiahnutie tohto 
výrobku z ich trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce 
sa sankcií, ktoré sú uplatniteľné 
na porušenia vnútroštátnych ustanovení 
prijatých podľa tejto smernice, a prijímajú 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
ich vykonávania.

Členské štáty vychádzajú pri zabezpečení 
správneho uplatňovania systému, ktorým 
sa riadi označenie CE, z existujúcich 
mechanizmov, a v prípade neoprávneného 
používania označenia prijímajú vhodné 
opatrenia. Členské štáty stanovujú pravidlá 
týkajúce sa sankcií, ktoré sú uplatniteľné 
na porušenia vnútroštátnych ustanovení 
prijatých podľa tejto smernice zo strany 
hospodárskych subjektov, a prijímajú 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
ich vykonávania. Takéto pravidlá môžu 
zahŕňať trestnoprávne sankcie v prípade 
vážnych porušení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stanovené sankcie sú účinné, primerané a 
odrádzajúce.

Sankcie sú účinné, primerané k vážnosti
porušenia a odrádzajúce.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia 
Komisii do [dátum stanovený v článku 40 
ods. 1 druhom pododseku] a bezodkladne 
ju informujú o všetkých následných 

Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia 
Komisii do [dátum stanovený v článku 40 
ods. 1 druhom pododseku] a bezodkladne 
ju informujú o všetkých následných 
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zmenách a doplneniach, ktoré sa na ne 
vzťahujú.

zmenách a doplneniach, ktoré sa na ne 
vzťahujú. Komisia sprístupní tieto 
ustanovenia verejnosti ich uverejnením 
na internete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice. Komisia 
sprístupní tieto znenia verejnosti 
zverejnením na internete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Príloha III – bod 3 – odsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– podporné dôkazy primeranosti 
technického riešenia. V týchto 
podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky 
dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým 
v tých prípadoch, kde sa príslušné 
harmonizované normy a/alebo technické 
špecifikácie nepoužili v plnom rozsahu. 
Podporné dôkazy v prípade potreby 
obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo 
vhodné laboratórium výrobcu alebo iné 
skúšobné laboratórium v jeho mene a na 
jeho zodpovednosť.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Príloha VI – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre každý jednotlivý vyrobený výrobok 
vykoná výrobca alebo iná osoba v jeho 
mene jednu alebo viac skúšok na jeden 
alebo viac parametrov výrobku s cieľom 
overiť zhodu s typom opísaným v 
osvedčení o typovej skúške EÚ a so 
zodpovedajúcimi požiadavkami tejto 
smernice. Skúšky sa vykonávajú na 
zodpovednosť notifikovaného orgánu 
vybraného výrobcom.

Pre každý jednotlivý vyrobený výrobok 
vykoná výrobca alebo iná osoba v jeho 
mene jednu alebo viac skúšok na jeden 
alebo viac parametrov výrobku s cieľom 
overiť zhodu s typom opísaným v 
osvedčení o typovej skúške EÚ a so 
zodpovedajúcimi požiadavkami tejto 
smernice. Skúšky vykonáva akreditovaný  
vnútropodnikový orgán alebo sa 
vykonávajú na zodpovednosť 
notifikovaného orgánu vybraného 
výrobcom.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto správa prináša zmeny k návrhu Komisie na prepracovanie smernice 94/9/ES 
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných 
systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Návrh bol predložený 
v novembri 2011 v rámci vykonávania tzv. nového legislatívneho rámca (NLR) prijatého 
v roku 2008 ako balík o výrobkoch týkajúceho sa doplňujúcich nástrojov, rozhodnutie 
768/2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 
93/465/EHS a nariadenia 765/5008, 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.  Predložený návrh je súčasťou balíka, ktorý dáva do súladu deväť smerníc 
o výrobkoch s NLR.

Existujúca smernica 94/9/ES o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie 
v potenciálne výbušnej atmosfére stanovuje základné požiadavky a vhodné postupy 
posudzovania zhody, ktoré výrobcovia musia uplatňovať, aby preukázali, že ich výrobky sú v 
súlade s týmito základnými požiadavkami zdravia a bezpečnosti pred ich sprístupnením na trh 
EÚ.  

NLR bol prijatý, aby sa napravili nedostatky v platných harmonizačných právnych predpisoch 
Únie s cieľom dokončiť jednotný trh, ktorý sa bude vyznačovať spravodlivou hospodárskou 
súťažou a bezpečnými výrobkami. Nesúladné vykonávanie a presadzovanie v členských 
štátoch existujúcej úniovej harmonizácie spolu s komplexnou reguláciou stále sťažuje správnu 
interpretáciu a uplatňovanie právnych predpisov pre hospodárske subjekty i orgány, ktoré 
viedlo k nerovnakým podmienkam na trhu a k umiestneniu nebezpečných výrobkov na trhu. 
Balík o výrobkoch je všeobecným rámcom na optimalizovanie právnych predpisov 
o výrobkoch, aby sa stali jednotnejšie a pochopiteľnejšie tak pre hospodárske subjekty, ako aj 
pre orgány dohľadu nad trhom.  Ustanovenia rozhodnutia o 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.
Po prijatí právneho rámca NLR v roku 2008 začala Komisia proces hodnotenia 
harmonizovanej európskej legislatívy o výrobkoch s cieľom určiť nástroje, ktoré je potrebné 
na vykonávanie NLR revidovať.  

Bolo identifikovaných niekoľko smerníc, ktoré bude nutné revidovať do 3 – 5 rokov z dôvodu 
ustanovení o revízii alebo z dôvodov špecifických pre dané sektory (potreba objasniť 
pôsobnosť, aktualizovať bezpečnostné požiadavky atď.). Veľká väčšina existujúcej európskej 
legislatívy o výrobkoch bude potrebovať revíziu z týchto dôvodov a podľa pracovného 
programu Komisie sa bude riešiť individuálne.

Deväť návrhov v balíku predloženom v novembri 2011, vrátane smernice 94/9/ES, nie sú 
súčasťou prvej uvedenej skupiny smerníc o výrobkoch, ale boli označené ako vhodné na 
zosúladenie s NLR z dôvodu ich spoločnej štruktúry. Sektory, ktorých sa tieto smernice 
týkajú, sú všetky veľmi dôležitými odvetviami čeliacimi silnej  medzinárodnej konkurencii, 
a odhaduje sa, že tieto odvetvia priemyslu získajú zjednodušením a vytvorením rovnakých 
podmienok pre európske spoločnosti, na ktoré sa zameriava NLR.   
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Zmeny v ustanoveniach smernice sa týkajú: vymedzení pojmov, záväzkov 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. Účelom návrhu je len zosúladenie s horizontálnymi ustanoveniami 
768/2008/ES a novou terminológiou v Lisabonskej zmluve vrátane nových pravidiel 
týkajúcich sa postupu vo výboroch.

Postup

Uvedenie do súladu s rozhodnutím NLR si vyžaduje viacero podstatných zmien a doplnení 
ustanovení tejto smernice. V súlade s medziinštitucionálnou dohodou bola zvolená technika 
prepracovaného znenia.  

V súlade s článkom 87 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu zodpovedný Výbor pre 
právne veci preskúmal návrh, na základe správ od konzultačnej pracovnej skupiny právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, a dospel k záveru, že neobsahuje žiadne iné 
vecné zmeny ako tie, ktoré boli ako také označené v návrhu alebo tie, ktoré identifikovala 
KPS.

Stanovisko spravodajkyne

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

NLR zavádza zjednodušené regulačné prostredie pre výrobky a umožňuje konzistentnejšie 
vykonávanie technických noriem, ktoré pomôže zlepšiť fungovanie jednotného trhu 
zabezpečením rovnakého zaobchádzania s nevyhovujúcimi výrobkami a hospodárskymi 
subjektmi, ako aj rovnaké hodnotenie notifikovaných orgánom na celom trhu EÚ. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že zosúladenie 9 smerníc o výrobkoch s NLR zvýši dôveru 
výrobcov i spotrebiteľov tým, že objasní povinnosti pre hospodárske subjekty a poskytne 
orgánom členských štátov účinnejšie nástroje na vykonávanie kontrol dohľadu nad trhom, čo 
bude všetko viesť k zníženiu výskytu nevyhovujúcich a nebezpečných výrobkov na trhu. 

Návrhy Komisie v balíku na zosúladenie sú založené na širokej konzultácii so zúčastnenými 
stranami vrátane niekoľkých stoviek malých a stredných podnikov a na ich skúsenostiach 
s balíkom o výrobkoch, ktoré spravodajkyňa veľmi oceňuje. 

Spravodajkyňa podporuje všeobecný úmysel Komisie, ktorým je čisto zosúladenie deviatich 
smerníc o výrobkoch s horizontálnymi opatreniami podľa rozhodnutia 7968/2008, chcela by 
však taktiež navrhnúť niektoré zmeny smernice 94/9/ES o zariadeniach a ochranných 
systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére ďalšie objasnenie 
a sektorové prispôsobenia s týmito cieľmi:

1. Ďalšie zosúladenie smernice s NLR a zabezpečenie právnej istoty
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Spravodajkyňa považuje za dôležité predložiť niekoľko zmien k navrhovanej smernici, aby sa 
dosiahla lepšia konzistentnosť s termínmi použitými v rozhodnutí 768/2008/ES a odstránili 
prípadné nesúlady v texte, ktoré by mohli v opačnom prípade vytvoriť právnou neistotu.

Je tiež dôležité objasniť zákonnú situáciu výrobkov, ktoré boli v súlade so v súčasnosti 
platnou smernicou uvedené na trh, sú ešte na sklade, ale novej smernici už nebudú 
vyhovovať. Neretroaktívna povaha legislatívy EÚ by sa mala zdôrazniť a malo by sa taktiež 
objasniť, že tieto výrobky sa môžu naďalej uvádzať na trh po dátume uplatňovania novej 
smernice.

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že Komisia by mala mať povinnosť zverejňovať na 
internete vnútroštátne ustanovenia transponovanej smernice do vnútroštátneho práva 
a príslušné sankcie (zásada transparentnosti).

2. Posilnenie ochrany spotrebiteľa

NLR prispieva k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov na vnútornom trhu.  Viaceré úpravy preto tiež 
súvisia s cieľom spravodajkyne plne využiť výhody ustanovení NLR súvisiacich s ochranou 
spotrebiteľa.  V tejto súvislosti by niektoré PDN umožnili, aby sa nová smernica týkala 
širšieho rozsahu situácií, ktoré spadajú do základných požiadaviek na bezpečnosť, keď by sa 
malo tiež zohľadniť rozumne predpokladané využitie už fáze projektovania výrobku (pozri 
článok 16 o všeobecných požiadavkách nariadenia 765/2008).  Ochrana spotrebiteľa by sa 
tiež prehĺbila tým, ak by sa uspresnilo, že návod na použitie, bezpečnostné informácie 
a označovanie musia byť spoľahlivé zrozumiteľné a transparentné. 

3. Znižovanie byrokracie

NLR by mal prispieť k zlepšeniu voľného pohybu tovaru v rámci Európskej únie. Ťažkopádna 
byrokracia by však zabránila voľnému toku tovaru. Spravodajkyňa preto preskúmala 
navrhovanú smernicu s cieľom znížiť byrokraciu vždy, keď je to možné. V správe sa preto 
navrhuje, aby sa modernizovali súčasné postupy tým, že by sa vyhlásenia o zhode EÚ mohli 
predkladať nielen v papierovej podobe, ale aj elektronicky, a znížila byrokracia pre 
hospodárske subjekty, pokiaľ ide o identifikáciu hospodárskych subjektov.

Ako bolo uvedené vyššie, spravodajkyňa podporuje zjednodušenie a modernizáciu postupov 
stanovených v NLR, ale chce zároveň zdôrazniť, že môže byť nutné potreba flexibility, 
pokiaľ ide určité povinnosti, ktoré vytvoril nový rámec. Navrhuje sa napríklad doplniť 
výnimku z pravidla jedného vyhlásenia o zhode pre prípady, keď  jednotný dokument vytvára 
špecifické problémy kvôli svojej zložitosti a rozsahu. Malo by tu byť možné poskytnúť všetky 
príslušné vyhlásenia o zhode samostatne.

Povoľuje sa väčšia flexibilita pokiaľ ide o jediné vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré ako pravidlo 
vyplývajúce z článku 5 rozhodnutia dopĺňa výnimka pre prípady, ktoré spôsobujú osobitné 
problémy kvôli ich zložitosti alebo rozsahu.

4. Zabezpečiť lepší dohľad nad trhom pre naše výrobky
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Aj keď si spravodajkyňa uvedomuje nadchádzajúce nového nariadene o dohľade nad trhom 
pripravované útvarmi Komisie, posledný súbor zmien sa zameriava na zabezpečenie vyššej 
úrovne dohľadu nad trhom pre výrobky. Na tento účel spravodajkyňa navrhuje zvýšiť dohľad 
nad trhom v predaj na diaľku prostredníctvom zabezpečenia toho, aby všetky príslušné 
požiadavky na informácie boli tiež zobrazené v elektronickom obchode, zavedenia 
každoročnej informačnej povinnosti členských štátov o ich činnostiach dohľadu nad trhom 
voči Komisii, vyzvať členské štáty, aby  poskytli dostatočné finančné prostriedky svojim 
orgánom dohľadu nad trhom. Spravodajkyňa nakoniec zdôraznila potrebu primeraných 
činností členských štátov proti nesprávnemu používaniu označovania CE:

Spravodajkyňa do textu zavádza aj sektorové zmeny. S cieľom objasniť právo výrobcov 
používať akreditované vnútropodnikové orgány posudzovania zhody podľa modulu A1, A2, 
C1 a Ca2, ktoré boli zavedené rozhodnutím 768/2008/ES a odvtedy sa používajú v praxi u 
výrobcov meracích prístrojov,  to je teraz výslovne uvedené v texte prílohe 2, časti 2 a časti 5.

Spravodajkyňa podporuje neprítomnosť požiadavky na testovanie vzoriek v smernici, ktorá 
vyplýva zo SVPB a bola zavedená v smerniciach týkajúcich sa spotrebných výrobkov. 
Smernica sa týka profesionálnych výrobkov, ktoré nie sú určené spotrebiteľom. Požiadavka 
na testovanie vzoriek by tu navyše bola v rozpore so súkromnými zmluvnými dohodami 
medzi výrobcom a jeho profesionálnymi zákazníkmi.

Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že jazykové požiadavky na posudzovanie zhody by mali 
byť prispôsobené tým, koho sa týkajú - Ak sú určené len pre notifikované orgány ako je tomu 
v tejto smernici, nie je potrebné meniť požiadavky z jedného z úradných jazykov v členských 
štátoch, v ktorých sú tieto postupy používajú, alebo v jazyku akceptovanom príslušným 
notifikovaným orgánom.

Iné PDN pôsobia ako redakčné úpravy, mohli by však napriek tomu spôsobiť významné 
náklady podnikom, ktoré by museli aktualizovať svoje postupy posudzovania zhody 
a označovania, a to bez žiadnej jasnej pridanej hodnoty. Napríklad tu v prípade smernice 
ATEX bolo zmenené poradie označenia CE a ďalších označení bez akéhokoľvek odôvodnenia 
a spravodajkyňa navrhuje návrat k pôvodnému poradiu. 


