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PR_COD_1amCom

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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom 
s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a 
smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 
2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 
2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 
764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0075),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33, 114 ods.1 a 207 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0043/2013),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 
20131,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

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.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Činnosti dohľadu nad trhom v rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia by sa nemali 
zameriavať výhradne na ochranu zdravia a 
bezpečnosti, ale mali by byť uplatniteľné aj 
na presadzovanie právnych predpisov 
Únie, ktorých cieľom je chrániť iné verejné 
záujmy napríklad prostredníctvom 
regulovania presnosti meraní, 
elektromagnetickej kompatibility a 
energetickej efektívnosti.

(2) Činnosti dohľadu nad trhom v rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia by sa nemali 
zameriavať výhradne na ochranu zdravia a 
bezpečnosti, ale mali by byť uplatniteľné aj 
na presadzovanie právnych predpisov 
Únie, ktorých cieľom je chrániť iné verejné 
záujmy napríklad prostredníctvom 
regulovania presnosti meraní, 
elektromagnetickej kompatibility, 
energetickej efektívnosti a uplatniteľných 
právnych predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Povinnosť orgánov zodpovedných za 
kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh 
Únie vykonávať kontroly a skúšky 
v príslušnom rozsahu preto prispieva k 
bezpečnejšiemu trhu Únie s výrobkami. V 
záujme zvýšenia účinnosti takýchto kontrol 
a skúšok by sa mala posilniť spolupráca a 
výmena informácií medzi uvedenými
orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom v 
súvislosti s výrobkami predstavujúcimi 
riziko.

(20) Povinnosť orgánov zodpovedných za 
kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh 
Únie vykonávať kontroly a skúšky 
v príslušnom rozsahu preto prispieva k 
bezpečnejšiemu trhu Únie s výrobkami. V 
záujme zvýšenia účinnosti takýchto kontrol 
a skúšok by tieto orgány a orgány 
dohľadu nad trhom mali mať povinnosť 
spolupracovať a vymieňať si informácie v 
súvislosti s výrobkami predstavujúcimi 
riziko a nevyhovujúcimi výrobkami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil príslušný hospodársky 
subjekt, ak to považujú za potrebné a 
primerané s cieľom zabezpečiť, aby takéto 
výrobky už nemohli predstavovať ďalšie 
hrozby.

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil príslušný hospodársky 
subjekt, ak to považujú za potrebné a 
primerané s cieľom zabezpečiť, aby takéto 
výrobky už nemohli predstavovať ďalšie 
hrozby. Príslušný hospodársky subjekt by 
mal niesť všetky náklady spojené 
s takýmito opatreniami, najmä náklady, 
ktoré vznikli orgánu dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Vzhľadom na veľkosť trhu Únie s 
tovarom a na neexistenciu vnútorných 
hraníc je nevyhnutné, aby orgány dohľadu 
nad trhom v členských štátoch boli
ochotné a schopné navzájom účinne 
spolupracovať a koordinovať spoločnú 
podporu a činnosť. Mali by sa preto 
vytvoriť mechanizmy vzájomnej pomoci.

(25) Vzhľadom na veľkosť trhu Únie s 
tovarom a na neexistenciu vnútorných 
hraníc je nevyhnutné, aby sa týmto 
nariadením vytvoril rámec pre orgány 
dohľadu nad trhom v členských štátoch, 
ktorý im umožní navzájom účinne 
spolupracovať a koordinovať spoločnú 
podporu a činnosť. Mali by sa preto 
vytvoriť, presadzovať, overovať a riadne 
financovať mechanizmy vzájomnej 
pomoci.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Komisia by mala dôkladne 
monitorovať dôsledné uplatňovanie tohto 
nariadenia a v prípade potreby by tiež 
mala členským štátom adresovať 
odporúčania, ak zistí, že právomoci 
a zdroje, ktoré členské štáty poskytli 
svojim orgánom dohľadu nad trhom, 
nepostačujú na primerané plnenie 
požiadaviek tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Zranenia a úrazy predstavujú veľkú 
sociálnu a ekonomickú záťaž pre 
spoločnosti vo všeobecnosti a aj pre 
jednotlivcov. Zraneniam a úrazom sa dá 
účinnejšie predchádzať v prvom rade 
zlepšením dohľadu nad zraneniami. Na 
základe skúseností v rámci projektu 
JAMIE (spoločná akcia pre 
monitorovanie zranení v Európe) by sa 
mala urýchlene zriadiť skutočná 
paneurópska databáza zranení, najmä 
vzhľadom na skutočnosť, že projekt 
JAMIE skončí v roku 2014. Navyše je 
potrebný politický záväzok, aby sa 
zabezpečilo, že výmena údajov 
o zraneniach medzi členskými štátmi bude 
absolútnou prioritou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Malo by sa zriadiť európske fórum pre 
dohľad nad trhom zložené zo zástupcov 
orgánov dohľadu nad trhom. Fórum by 
malo poskytovať prostriedky na zapojenie 
všetkých dotknutých zainteresovaných 
strán vrátane profesijných organizácií a 
organizácií spotrebiteľov s cieľom využiť 
dostupné informácie dôležité z hľadiska 
dohľadu nad trhom pri vytváraní, 
vykonávaní a aktualizovaní programov pre 
dohľad nad trhom.

(27) Malo by sa zriadiť európske fórum pre 
dohľad nad trhom zložené zo zástupcov 
orgánov dohľadu nad trhom. Fórum by 
malo slúžiť ako platforma pre 
štruktúrovanú spoluprácu medzi orgánmi 
členských štátov a malo by poskytovať 
nepretržité a trvalé prostriedky na 
zapojenie všetkých dotknutých 
zainteresovaných strán vrátane 
profesijných organizácií, priemyselných 
organizácií a organizácií spotrebiteľov s 
cieľom využiť dostupné informácie 
dôležité z hľadiska dohľadu nad trhom pri 
vytváraní, vykonávaní a aktualizovaní 
programov pre dohľad nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Komisia by mala podporovať 
spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom a mala by sa zúčastňovať na fóre. V 
nariadení by sa mal uviesť zoznam úloh, 
ktoré by malo fórum vykonávať. 
Zasadnutia fóra by mal organizovať 
výkonný sekretariát, ktorý by mal fóru pri 
plnení jeho úloh poskytovať aj inú 
prevádzkovú podporu.

(28) Komisia by mala podporovať 
spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom a mala by sa zúčastňovať na fóre. V 
nariadení by sa mal uviesť zoznam úloh, 
ktoré by malo fórum vykonávať. 
Zasadnutia fóra by mal organizovať 
výkonný sekretariát, ktorý by mal fóru pri 
plnení jeho úloh poskytovať aj inú 
prevádzkovú podporu. V záujme 
zjednodušenia postupov dohľadu nad 
trhom v rámci Únie a zefektívnenia 
dohľadu nad trhom by Komisia mala 
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zvážiť možnosť predložiť pri najbližšej 
revízii tohto nariadenia návrh, aby fórum 
dostalo právomoc vydávať záväzné 
odporúčania ku kvalite a k postupom 
dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Vzhľadom na rozpor medzi 
zvýšeným množstvom výrobkov, ktoré sú 
v obehu na vnútornom trhu, a limitmi 
verejných zdrojov, ktoré obmedzujú 
možnosť radikálne zvýšiť verejný dohľad 
nad trhom v primeranom rozsahu, by 
Komisia mala preskúmať doplnkové, nové 
a inovatívne trhové riešenia, ktoré 
zabezpečia účinnejší dohľad nad trhom 
vo väčšom rozsahu, napríklad audit 
systémov kontroly kvality a výrobkov 
vykonávaný treťou stranou. Komisia by 
mala začleniť výsledky týchto úvah do 
všeobecnej hodnotiacej správy, ktorú 
vypracúva v súlade s článkom 33 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 
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ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce.

ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce a musia 
zahŕňať harmonizované správne sankcie 
platné v celej Únii. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa zisky z týchto 
správnych sankcií pridelili na činnosti 
dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

V celej EÚ by sa mali zaviesť odradzujúce sankcie vrátane veľkých pokút pre hospodárske 
subjekty, ktoré na jednotný trh úmyselne uvedú nebezpečné alebo nevyhovujúce výrobky. 
Členské štáty by mali považovať dohľad nad trhom za prioritu, a preto by na príslušné 
činnosti mali vyčleniť dostatočné zdroje.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) S cieľom zvýšiť odradzujúci účinok 
sankcií by ich Komisia mala zverejňovať. 
Okrem toho by sa hospodárske subjekty, 
v ktorých prípade sa zistilo opakované 
porušenie tohto nariadenia, mali zaradiť 
na verejnú čiernu listinu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Dohľad nad trhom by sa mal aspoň 
čiastočne financovať z poplatkov 
účtovaných hospodárskym subjektom, keď 
od nich orgány dohľadu nad trhom 
požadujú prijatie nápravných opatrení 

(34) Dohľad nad trhom by sa mal aspoň 
čiastočne financovať z poplatkov 
účtovaných hospodárskym subjektom, keď 
od nich orgány dohľadu nad trhom 
požadujú prijatie nápravných opatrení 
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alebo keď tieto opatrenia musia uvedené 
orgány prijať samy.

alebo keď tieto opatrenia musia uvedené 
orgány prijať samy. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa zisky z poplatkov 
účtovaných v súvislosti s týmto 
nariadením pridelili na činnosti dohľadu 
nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali považovať dohľad nad trhom za prioritu, a preto by na príslušné 
činnosti mali vyčleniť dostatočné zdroje.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o jednotné 
podmienky vykonávania kontrol a skúšok 
uvedením odkazu na konkrétne kategórie 
výrobkov alebo odvetvia vrátane rozsahu 
kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Takisto by sa jej mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
podmienky poskytovania informácií 
orgánom dohľadu nad trhom zo strany 
hospodárskych subjektov a o stanovenie 
jednotných podmienok určovania prípadov, 
keď takéto informácie poskytovať netreba. 
Takisto by sa jej mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o podmienky a 
postupy na výmenu informácií 
prostredníctvom systému RAPEX a o 
prijímanie prípadných dočasných alebo 
trvalých obmedzení uvádzania výrobkov 
predstavujúcich závažné riziko na trh, 
pričom sa bližšie určia potrebné kontrolné 
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty v 
záujme ich účinného vykonávania, ak sa 

(38) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali Komisii udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o jednotné 
podmienky vykonávania kontrol a skúšok 
uvedením odkazu na konkrétne kategórie 
výrobkov alebo odvetvia vrátane rozsahu 
kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať, a 
vhodnosti vzoriek, ktoré sa majú 
skontrolovať. Takisto by sa jej mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
podmienky poskytovania informácií 
orgánom dohľadu nad trhom zo strany 
hospodárskych subjektov a o stanovenie 
jednotných podmienok určovania prípadov, 
keď takéto informácie poskytovať netreba. 
Takisto by sa jej mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o podmienky a 
postupy na výmenu informácií 
prostredníctvom systému RAPEX a o 
prijímanie prípadných dočasných alebo 
trvalých obmedzení uvádzania výrobkov 
predstavujúcich závažné riziko na trh, 
pričom sa bližšie určia potrebné kontrolné 
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty v 
záujme ich účinného vykonávania, ak sa 
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osobitný postup na odstránenie 
predmetných rizík nestanovuje v iných 
právnych predpisoch Únie. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

osobitný postup na odstránenie 
predmetných rizík nestanovuje v iných 
právnych predpisoch Únie. Okrem toho by 
sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o všeobecnú 
metodiku hodnotenia rizika, a vo 
vhodných prípadoch aj o usmernenia 
k uplatňovaniu tejto všeobecnej metodiky 
na konkrétne kategórie výrobkov. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42a) Toto nariadenie by malo byť 
v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, 
aby sa tak zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia, spotrebiteľov 
a životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa doplniť osobitný odkaz na zásadu predbežnej opatrnosti, aby sa tak zdôraznil jej 
kľúčový význam v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „výrobok“ je výrobok získaný 
výrobným procesom;

(1) „výrobok“ je látka, prípravok alebo 
tovar vyprodukovaný výrobným procesom, 
ktorý nie je potravinou, krmivom, 
produktom ľudského pôvodu ani 
rastlinným či živočíšnym produktom 
priamo sa vzťahujúcim na ich budúce 
rozmnožovanie;

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie pojmu „výrobok“.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „splnomocnený zástupca“ je každá 
fyzická alebo právnická osoba usadená v 
Únii, ktorá dostala písomné poverenie od 
výrobcu konať v jeho mene pri 
konkrétnych úlohách;

(5) „splnomocnený zástupca“ je každá 
fyzická alebo právnická osoba usadená 
v Únii, ktorá dostala písomné 
splnomocnenie od výrobcu konať v jeho 
mene pri konkrétnych úlohách súvisiacich 
s povinnosťami výrobcu vyplývajúcimi 
z príslušných právnych predpisov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok, ktorý:
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prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

(a) nevyhovuje uplatniteľným právnym 
predpisom Únie, alebo
(b) má potenciál negatívne ovplyvniť 
zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti nariadenia, týmto pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje, že 
požiadavky podľa tohto nariadenia by sa nemali obmedzovať iba na bezpečnosť výrobku, ale 
je potrebné ich rozšíriť aj na všetky ďalšie technické oblasti, v ktorých majú konať orgány 
dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) „výrobok predstavujúci vznikajúce 
riziko“ je výrobok, ktorý predstavuje 
novovznikajúce riziko alebo známe riziko 
v nových či neznámych podmienkach 
a môže mať závažný dosah, ktorý však 
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zatiaľ nemožno plne pochopiť ani určiť 
jeho mieru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) „harmonizačné právne predpisy Únie“ 
sú právne predpisy Únie, ktorými sa 
harmonizujú podmienky uvádzania 
výrobkov na trh tým, že sa stanovujú 
požadované charakteristické vlastnosti 
výrobku, napríklad úroveň kvality, 
výkonnosť, bezpečnosť alebo rozmery, 
vrátane požiadaviek uplatniteľných na 
výrobok v súvislosti s názvom, pod ktorým 
sa výrobok predáva, terminológiou, 
symbolmi, skúšaním a skúšobnými 
metódami, balením, značením alebo 
označovaním a postupmi posudzovania 
zhody;

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie pojmu, v ktorom sa vysvetľuje, že by sa mali zahrnúť právne predpisy pre 
uvádzanie tovaru na trh.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko neboli sprístupnené na 

2. Dohľad nad trhom sa organizuje a 
vykonáva v súlade s týmto nariadením s 
cieľom zabezpečiť, aby výrobky 
predstavujúce riziko vrátane výrobkov, 
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trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok.

ktoré nevyhovujú uplatniteľným právnym 
predpisom Únie, neboli sprístupnené na 
trhu Únie, a ak takéto výrobky boli 
sprístupnené, aby sa prijali účinné 
opatrenia na odstránenie rizika, ktoré 
predstavuje daný výrobok, a aby sa vyriešil 
ich nesúlad s právnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii 
raz za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o
počte vykonaných kontrol a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
môžu zhrnutie výsledkov sprístupniť
verejnosti.

3. Členské štáty predkladajú správy 
o činnostiach dohľadu nad trhom a 
kontrolách na vonkajších hraniciach
Komisii raz za rok. Ohlasované informácie 
zahŕňajú štatistické údaje o počte 
a výsledkoch vykonaných kontrol a 
oznamujú sa všetkým členským štátom. 
Komisia zverejňuje zhrnutie ohlasovaných 
informácií elektronickou cestou 
a prípadne aj inými prostriedkami.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali Komisii predkladať správy o svojich činnostiach. Okrem toho by sa mali 
zverejňovať relevantné informácie o výkone jednotlivých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výsledky monitorovania a 
posudzovania činností dohľadu nad 
trhom vykonávaných podľa odseku 3 sa 

vypúšťa sa
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sprístupňujú verejnosti v elektronickej a 
prípadne v inej forme.

Or. en

Odôvodnenie

Uverejňovanie výsledkov je zahrnuté v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Orgánom dohľadu nad trhom sa 
udeľujú právomoci a prideľujú zdroje a 
prostriedky potrebné na riadne 
vykonávanie ich úloh.

2. Každý členský štát udelí orgánom 
dohľadu nad trhom právomoci a pridelí im
zdroje a prostriedky potrebné na riadne 
vykonávanie ich úloh a predloží o tom 
správu Komisii. Komisia vyhodnotí, či 
tieto právomoci a zdroje postačujú na 
riadny výkon povinností, ktoré danému 
členskému štátu vyplývajú z tohto 
nariadenia v oblasti dohľadu nad trhom, 
a výsledky hodnotení zverejní 
elektronickou cestou a prípadne aj inými 
prostriedkami.

Or. en

Odôvodnenie

Nato, aby sa zabezpečilo harmonizované uplatňovanie tohto nariadenia v celej EÚ, by mala 
byť Komisia poverená úlohou dôkladne monitorovať jeho vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát stanovuje primerané 
mechanizmy na zabezpečenie toho, aby si 
orgány dohľadu nad trhom, ktoré ustanovil 
alebo určil, vymieňali informácie,

3. Orgány dohľadu nad trhom si 
vymieňajú informácie, spolupracujú a
koordinujú svoje činnosti medzi sebou 
navzájom, ako aj s orgánmi zodpovednými 
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spolupracovali a koordinovali svoje 
činnosti medzi sebou navzájom, ako aj s 
orgánmi zodpovednými za kontrolu 
výrobkov na vonkajších hraniciach Únie.

za kontrolu výrobkov na vonkajších 
hraniciach Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každý členský štát informuje Komisiu o
svojich orgánoch dohľadu nad trhom a o 
oblastiach ich právomoci, pričom 
poskytuje potrebné kontaktné údaje, a
Komisia tieto informácie poskytuje ďalej 
ostatným členským štátom a zverejňuje 
zoznam orgánov dohľadu nad trhom.

4. Každý členský štát informuje Komisiu o 
svojich orgánoch dohľadu nad trhom a o 
oblastiach ich právomoci, pričom 
poskytuje potrebné kontaktné údaje.
Komisia tento zoznam zverejní 
elektronickou cestou a prípadne aj inými 
prostriedkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov 
v príslušnom rozsahu a dostatočne často 
prostredníctvom kontroly dokumentácie 
a podľa potreby fyzickej kontroly 
a laboratórnej skúšky na základe vhodnej 
vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú 
primerané kontroly vlastností výrobkov, 
bez ohľadu na distribučné kanály 
a techniky predaja, v príslušnom rozsahu a 
dostatočne často prostredníctvom kontroly 
dokumentácie a podľa potreby fyzickej 
kontroly a laboratórnej skúšky na základe 
vhodnej vzorky. Tieto kontroly a skúšky 
zaznamenávajú v informačnom a 
komunikačnom systéme pre dohľad nad 
trhom uvedenom v článku 21.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je ozrejmiť, že sa majú vykonávať kontroly aj v prípade 
výrobkov predávaných online.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby v primeranej lehote varujú 
používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne
varujú používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Orgány dohľadu nad trhom by nemali mať žiadnu časovú rezervu na informovanie 
spotrebiteľov o výrobkoch predstavujúcich riziko.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Orgány dohľadu nad trhom konajú 
s náležitým ohľadom na závažnosť rizika 
a zásadu predbežnej opatrnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť osobitný odkaz na zásadu predbežnej opatrnosti.
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov a 
odoberať potrebné vzorky výrobkov.

4. Orgány dohľadu nad trhom môžu v 
prípade, že je to potrebné a odôvodnené na 
účely vykonávania ich úloh, vstupovať do 
priestorov hospodárskych subjektov, 
vykonávať náležité kontroly 
dokumentácie, zhotovovať kópie 
príslušných dokumentov a odoberať 
potrebné vzorky výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Tým, že sa orgánom dohľadu nad trhom udelia dodatočné právomoci, sa zabezpečí dôkladné 
vykonávanie ich úloh.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) spotrebiteľom a iným zainteresovaným 
stranám poskytujú možnosť podávať 
sťažnosti, ktoré sa týkajú otázok 
súvisiacich s bezpečnosťou výrobkov, 
činnosťami dohľadu nad trhom a rizikami 
spojenými s výrobkami, a tieto sťažnosti 
náležite vybavujú;

(a) spotrebiteľom a iným zainteresovaným 
stranám poskytujú možnosť podávať 
sťažnosti, ktoré sa týkajú otázok 
súvisiacich s bezpečnosťou výrobkov, 
činnosťami dohľadu nad trhom a rizikami 
spojenými s výrobkami, a tieto sťažnosti 
vybavujú v prijateľnom časovom 
horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) overujú, či sa prijali nápravné 
opatrenia;

(b) overujú, či sa včas prijali nápravné 
opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) sledujú vývoj v oblasti vedeckých a 
technických poznatkov týkajúcich sa 
bezpečnosti výrobkov a v tejto súvislosti 
získavajú aktuálne informácie.

(c) sledujú vývoj v oblasti vedeckých a 
technických poznatkov týkajúcich sa 
bezpečnosti výrobkov a ich súladu 
s uplatniteľnými právnymi predpismi 
Únie a v tejto súvislosti získavajú aktuálne 
informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozsah pôsobnosti nariadenia by sa táto požiadavka nemala obmedzovať iba na 
bezpečnosť výrobku, ale je potrebné ju rozšíriť aj na všetky ďalšie technické oblasti, v ktorých 
majú konať orgány dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát vypracuje odvetvové 
programy a raz za rok ich preskúma a v 
prípade potreby aktualizuje. Tieto 
programy sa vzťahujú na všetky odvetvia, 
v ktorých orgány vykonávajú činnosti 
dohľadu nad trhom.

2. Každý členský štát vypracuje odvetvové 
programy za pomoci kľúčových 
zainteresovaných strán vrátane 
profesionálnych organizácií, 
priemyselných organizácií 
a spotrebiteľských organizácií a raz za rok 
ich preskúma a v prípade potreby 
aktualizuje. Tieto programy sa vzťahujú na 
všetky odvetvia, v ktorých orgány 
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vykonávajú činnosti dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia hodnotí všeobecné a odvetvové 
programy a v prípade potreby na základe 
tohto hodnotenia vydáva členským štátom 
odporúčania. Komisia zverejňuje výsledky 
svojich hodnotení a v náležitých 
prípadoch odporúčania určené členským 
štátom elektronickou cestou a prípadne aj 
inými prostriedkami.

Or. en

Odôvodnenie

Nato, aby sa zabezpečilo harmonizované uplatňovanie tohto nariadenia v celej EÚ, by mala 
byť Komisia poverená úlohou dôkladne monitorovať jeho vykonávanie a v náležitých 
prípadoch vydávať členským štátom odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hospodárske subjekty a prípadne orgány 
posudzovania zhody poskytujú orgánom 
dohľadu nad trhom na požiadanie všetky 
dokumenty a informácie, ktoré orgány 
dohľadu nad trhom požadujú na účely 
vykonávania svojich činností, a to v 
jazyku, ktorý je pre ne ľahko 
zrozumiteľný.

1. Hospodárske subjekty v závislosti od  
ich príslušnej úlohy v dodávateľskom 
reťazci a prípadne aj orgány posudzovania 
zhody poskytujú orgánom dohľadu nad 
trhom na základe odôvodnenej požiadavky
všetky dokumenty a informácie, ktoré 
orgány dohľadu nad trhom požadujú na 
účely vykonávania svojich činností.

Or. en
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Odôvodnenie

Povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov by sa mali zadefinovať jednoznačnejšie, 
v súlade s ich príslušnými úlohami v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účely dohľadu nad trhom 
vymenujú výrobcovia so sídlom mimo 
Únie splnomocneného zástupcu so sídlom 
v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Výrobcovia a dovozcovia na výrobku, 
alebo, ak to nie je možné, na jeho obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku 
uvedú svoje meno, registrované obchodné 
meno alebo registrovanú ochrannú 
známku a adresu, na ktorej ich možno 
kontaktovať. V adrese sa uvádza jedno 
konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu alebo dovozcu kontaktovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko, vykonajú hodnotenie rizika v 
súvislosti s daným výrobkom s 
prihliadnutím na aspekty a kritériá 
stanovené v článku 13.

Ak orgány dohľadu nad trhom počas 
vykonávania kontrol a skúšok uvedených v 
článku 6 ods. 1 alebo na základe prijatých 
informácií majú dostatočný dôvod 
domnievať sa, že výrobok uvedený na trh 
alebo sprístupnený na trhu alebo používaný 
pri poskytovaní služby môže predstavovať 
riziko vrátane nesúladu s uplatniteľnými 
právnymi predpismi Únie, vykonajú 
hodnotenie rizika v súvislosti s daným 
výrobkom s prihliadnutím na aspekty a 
kritériá stanovené v článku 13.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozsah pôsobnosti nariadenia by sa malo objasniť, že táto požiadavka sa 
neobmedzuje iba na bezpečnosť výrobku, ale zahŕňa všetky ďalšie technické oblasti, v ktorých 
majú konať orgány dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Od príslušného 
hospodárskeho subjektu môžu požadovať, 
aby znášal náklady na vykonanie takéhoto 
opatrenia.

Orgány dohľadu nad trhom môžu zničiť 
alebo inak znefunkčniť výrobok 
predstavujúci riziko, ak to považujú za 
potrebné a primerané. Náklady spojené 
s vykonaním takéhoto opatrenia úplne 
alebo čiastočne znáša príslušný 
hospodársky subjekt.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zjednotiť postup účtovania poplatkov, aby sa zabezpečilo jeho 
harmonizované uplatňovanie v celej EÚ. Povinné opatrenie namiesto dobrovoľného 
opatrenia pomôže podnietiť orgány dohľadu nad trhom k prijímaniu krokov a možno ho tiež 
považovať za odradzujúci prostriedok pre príslušné hospodárske subjekty.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pred tým, než orgány dohľadu nad 
trhom prijmú akékoľvek opatrenie podľa 
odseku 1 v súvislosti s hospodárskym 
subjektom, ktorý neprijal potrebné 
nápravné opatrenia, má tento hospodársky 
subjekt aspoň desať dní na to, aby ho 
vypočuli.

3. Pred tým, než orgány dohľadu nad 
trhom prijmú akékoľvek opatrenie podľa 
odseku 1 v súvislosti s hospodárskym 
subjektom, ktorý neprijal potrebné 
nápravné opatrenia, má tento hospodársky 
subjekt aspoň desať kalendárnych dní 
nato, aby ho vypočuli.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie v záujme zabezpečenia právnej istoty.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Orgány dohľadu nad trhom môžu
hospodárskym subjektom účtovať
poplatky, ktoré úplne alebo čiastočne 
pokrývajú náklady na ich činnosti vrátane 
skúšania vykonaného na účely hodnotenia 
rizika, keď prijímajú opatrenia v súlade s 
odsekmi 1 alebo 4.

8. Orgány dohľadu nad trhom účtujú
príslušným hospodárskym subjektom 
poplatky, ktoré úplne alebo čiastočne 
pokrývajú náklady na ich činnosti vrátane 
skúšania vykonaného na účely hodnotenia 
rizika, keď prijímajú opatrenia v súlade s 
odsekmi 1 alebo 4.

Poplatky sa vypočítavajú na základe 
reálnych nákladov na každú činnosť 
dohľadu nad trhom a účtujú sa 
hospodárskym subjektom, v prípade 
ktorých sa tieto činnosti dohľadu nad 
trhom vykonávajú. Takýto poplatok nie je 
vyšší ako reálne náklady na vykonávanú 
činnosť dohľadu nad trhom a môže sa 
doň čiastočne alebo úplne premietnuť 
čas, ktorý personál orgánov dohľadu nad 
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trhom strávil vykonávaním kontrol 
v rámci dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zjednotiť postup účtovania poplatkov, aby sa zabezpečilo jeho 
harmonizované uplatňovanie v celej EÚ. Povinné opatrenie namiesto dobrovoľného 
opatrenia pomôže podnietiť orgány dohľadu nad trhom k prijímaniu krokov a možno ho tiež 
považovať za odradzujúci prostriedok pre príslušné hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 60 dní, odkedy Komisia podľa 
článku 20 ods. 4 členským štátom oznámi 
opatrenia, ktoré podľa článku 10 ods. 1 
alebo 4 prijal pôvodný notifikujúci členský 
štát, môže členský štát vzniesť námietku 
voči tým opatreniam, ktoré sa týkajú 
výrobku, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie. 
Členský štát zdôvodní svoju námietku, 
uvedie akékoľvek rozdiely vo svojom 
hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

1. Do 60 kalendárnych dní, odkedy 
Komisia podľa článku 20 ods. 4 členským 
štátom oznámi opatrenia, ktoré podľa 
článku 10 ods. 1 alebo 4 prijal pôvodný 
notifikujúci členský štát, môže členský štát 
vzniesť námietku voči tým opatreniam, 
ktoré sa týkajú výrobku, na ktorý sa 
vzťahujú harmonizačné právne predpisy 
Únie. Členský štát zdôvodní svoju 
námietku, uvedie akékoľvek rozdiely vo 
svojom hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie v záujme zabezpečenia právnej istoty.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť všeobecnú 
metodiku hodnotenia rizika 
a vo vhodných prípadoch aj usmernenia 
k uplatňovaniu tejto všeobecnej metodiky 
na konkrétne kategórie výrobkov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 32 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania tohto nariadenia by Komisia mala mať 
právomoc vytýčiť rámec pre všeobecnú metodiku hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) akýmikoľvek požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa 
uplatňujú na výrobok a týkajú sa 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody;

(a) akýmikoľvek požiadavkami 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Únie alebo podľa nich, ktoré sa 
uplatňujú na výrobok a týkajú sa 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach, inšpekciách a kalibrácii alebo 
osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ktoré 
vydal orgán posudzovania zhody
akreditovaný v súlade s nariadením (ES) 
č. 765/2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

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

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.

3. Splnenie kritérií uvedených v ods. 2 
písm. a), b) a c) vedie k predpokladu, že 
výrobok zabezpečuje náležitú ochranu 
verejných záujmov, ktorých sa tieto kritériá 
týkajú. To však nebráni orgánom dohľadu 
nad trhom prijať opatrenia podľa tohto 
nariadenia, ak existujú nové dôkazy o tom, 
že výrobok napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko. V takomto prípade 
orgán dohľadu nad trhom preukáže, že 
výrobok predstavuje riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobok, ktorého prepustenie 
pozastavili orgány zodpovedné za kontroly 
na vonkajších hraniciach podľa článku 14, 
sa prepustí do obehu, ak orgány dohľadu 
nad trhom do troch pracovných dní od 
pozastavenia prepustenia nepožiadali 
orgány zodpovedné za kontroly na 
vonkajších hraniciach o pokračovanie 
pozastavenia alebo ak ich orgány dohľadu 
nad trhom informovali, že výrobok 
nepredstavuje riziko, a za predpokladu, že 
boli splnené všetky ostatné požiadavky a 
formality vzťahujúce sa na takéto 
prepustenie.

1. Výrobok, ktorého prepustenie 
pozastavili orgány zodpovedné za kontroly 
na vonkajších hraniciach podľa článku 14, 
sa prepustí do obehu, ak orgány dohľadu 
nad trhom do troch pracovných dní od 
oznámenia o pozastavení prepustenia 
nepožiadali orgány zodpovedné za 
kontroly na vonkajších hraniciach o 
pokračovanie pozastavenia alebo ak ich 
orgány dohľadu nad trhom informovali, že 
výrobok nepredstavuje riziko, a za 
predpokladu, že boli splnené všetky ostatné 
požiadavky a formality vzťahujúce sa na 
takéto prepustenie.

Or. en

Odôvodnenie

V článku 14 ods. 4 navrhovaného nariadenia je stanovené, že o akomkoľvek pozastavení 
orgány zodpovedné za kontroly na vonkajších hraniciach bezodkladne informujú orgány 
dohľadu nad trhom. Je preto vhodné, aby lehota v trvaní troch pracovných dní uvedená 
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v článku 15 ods. 1 začala plynúť od oznámenia o pozastavení.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Súlad s požiadavkami akýchkoľvek 
harmonizačných právnych predpisov Únie, 
ktoré sa uplatňujú na výrobok pri jeho 
prepustení do obehu a ktoré sa týkajú 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach alebo osvedčenia potvrdzujúce 
zhodu, ktoré vydal orgán posudzovania 
zhody, vedie orgány dohľadu nad trhom k 
predpokladu, že výrobok nepredstavuje 
riziko. To však týmto orgánom nebráni v 
tom, aby dali pokyn orgánom 
zodpovedným za kontroly na vonkajších 
hraniciach neprepustiť výrobok do obehu, 
ak existujú dôkazy o tom, že výrobok 
napriek takémuto súladu v skutočnosti 
predstavuje riziko.

3. Súlad s požiadavkami akýchkoľvek 
harmonizačných právnych predpisov Únie, 
ktoré sa uplatňujú na výrobok pri jeho 
prepustení do obehu a ktoré sa týkajú 
potenciálneho zvažovaného rizika, pričom 
sa v plnej miere zohľadňujú protokoly o 
skúškach, inšpekciách a kalibrácii alebo 
osvedčenia potvrdzujúce zhodu, ktoré 
vydal orgán posudzovania zhody
akreditovaný v súlade s nariadením (ES) 
č. 765/2008, vedie orgány dohľadu nad 
trhom k predpokladu, že výrobok 
nepredstavuje riziko. To však týmto 
orgánom nebráni v tom, aby dali pokyn 
orgánom zodpovedným za kontroly na 
vonkajších hraniciach neprepustiť výrobok 
do obehu, ak existujú dôkazy o tom, že 
výrobok napriek takémuto súladu v 
skutočnosti predstavuje riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
účtovať poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1.

6. Osobe, ktorá deklaruje výrobok pre 
voľný obeh, orgány dohľadu nad trhom 
účtujú poplatky, ktoré úplne alebo 
čiastočne pokrývajú náklady na ich 
činnosti vrátane skúšania vykonaného na 
účely hodnotenia rizika, keď prijímajú 
opatrenia v súlade s odsekom 1.
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Poplatky sa vypočítavajú na základe 
reálnych nákladov na každú činnosť 
dohľadu nad trhom a účtujú sa osobe, 
ktorá deklaruje výrobok pre voľný obeh, 
v súvislosti s ktorou sa tieto činnosti 
dohľadu nad trhom vykonávajú. Takýto 
poplatok nie je vyšší ako reálne náklady 
na vykonávanú činnosť dohľadu nad 
trhom a môže sa doň čiastočne alebo 
úplne premietnuť čas, ktorý personál 
orgánov dohľadu nad trhom strávil 
vykonávaním kontrol v rámci dohľadu 
nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení by sa mal zjednotiť postup účtovania poplatkov, aby sa zabezpečilo jeho 
harmonizované uplatňovanie v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 60 dní, odkedy Komisia podľa 
článku 20 ods. 4 členským štátom oznámila 
akékoľvek odmietnutie prepustenia 
výrobku do voľného obehu pôvodným 
notifikujúcim členským štátom, môže 
členský štát vzniesť námietku voči tomuto 
odmietnutiu, ak sa týka výrobku, na ktorý 
sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy 
Únie. Členský štát zdôvodní svoju 
námietku, uvedie akékoľvek rozdiely vo 
svojom hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

1. Do 60 kalendárnych dní, odkedy 
Komisia podľa článku 20 ods. 4 členským 
štátom oznámila akékoľvek odmietnutie 
prepustenia výrobku do voľného obehu 
pôvodným notifikujúcim členským štátom, 
môže členský štát vzniesť námietku voči 
tomuto odmietnutiu, ak sa týka výrobku, na 
ktorý sa vzťahujú harmonizačné právne 
predpisy Únie. Členský štát zdôvodní svoju 
námietku, uvedie akékoľvek rozdiely vo 
svojom hodnotení rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, a uvedie akékoľvek mimoriadne 
okolnosti a všetky dodatočné informácie 
týkajúce sa predmetného výrobku.

Or. en
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Odôvodnenie

Objasnenie v záujme zabezpečenia právnej istoty.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak má 
kontaktné miesto pre RAPEX dôvod 
domnievať sa, že účinky rizika, ktoré 
výrobok predstavuje, nepresahujú územie 
členského štátu, v ktorom sa toto 
kontaktné miesto nachádza.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Keďže na jednotnom trhu je zabezpečený voľný pohyb výrobkov, táto výnimka by sa mala 
vypustiť ako zbytočná.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) zistení rizík a ich charaktere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak je to potrebné alebo primerané, ICSMS 
možno sprístupniť na používanie aj pre 

Ak je to potrebné alebo primerané, ICSMS 
sa sprístupní na používanie aj pre orgány 
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orgány zodpovedné za kontrolu na 
vonkajších hraniciach.

zodpovedné za kontrolu na vonkajších 
hraniciach.

Or. en

Odôvodnenie

Zlepšenie v oblasti spoločného využívania informácií povzbudí a posilní spoluprácu 
s orgánmi zodpovednými za kontrolu na vonkajších hraniciach.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Orgány dohľadu nad trhom uznávajú 
platnosť protokolov o skúškach, ktoré 
vypracovali orgány dohľadu nad trhom v 
iných členských štátoch alebo ktoré boli 
pre tieto orgány vypracované a ktoré sa 
zaznamenávajú do ICSMS, a tieto 
protokoly využívajú.

3. Orgány dohľadu nad trhom uznávajú 
platnosť protokolov o skúškach, 
inšpekciách alebo kalibrácii, ktoré 
vypracovali orgány dohľadu nad trhom v 
iných členských štátoch alebo ktoré boli 
pre tieto orgány vypracované a ktoré sa 
zaznamenávajú do ICSMS, a tieto 
protokoly využívajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členský štát alebo skupina členských štátov 
uzavreli bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody o zachovaní dôvernosti založené na 
zásade reciprocity.

Komisia a členské štáty si môžu vymieňať 
dôverné informácie vrátane informácií 
vymieňaných prostredníctvom systému 
RAPEX s regulačnými orgánmi krajín, 
ktoré požiadali o členstvo v EÚ, tretích 
krajín alebo s medzinárodnými 
organizáciami, s ktorými Komisia a 
členský štát alebo skupina členských štátov 
uzavreli bilaterálne alebo multilaterálne 
dohody o zachovaní dôvernosti založené na 



PE513.324v01-00 34/44 PR\939909SK.doc

SK

zásade reciprocity.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 19 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom v členských 
štátoch, rôzne orgány v rámci každého 
členského štátu a orgány dohľadu nad 
trhom a Komisia a príslušné agentúry Únie 
efektívne spolupracujú a vymieňajú si 
informácie o programoch pre dohľad nad 
trhom a o všetkých otázkach týkajúcich sa 
výrobkov predstavujúcich riziko.

1. Orgány dohľadu nad trhom v členských 
štátoch, rôzne orgány v rámci konkrétneho 
členského štátu aj medzi členskými štátmi 
navzájom a orgány dohľadu nad trhom, 
Komisia a príslušné agentúry Únie 
efektívne spolupracujú a vymieňajú si 
informácie o programoch pre dohľad nad 
trhom a o všetkých otázkach týkajúcich sa 
výrobkov predstavujúcich riziko.

Or. en

Odôvodnenie

Spolupráca a výmena informácii medzi rôznymi príslušnými orgánmi by nemala byť zaručená 
iba v konkrétnom členskom štáte, ale aj medzi všetkými členskými štátmi, pretože sa tak 
napomôže intenzívnejšej spolupráci a koordinácii príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. EMSF môže vyzvať odborníkov a iné 
tretie strany, aby sa zúčastnili na 
zasadnutiach alebo aby poskytli svoje 
písomné vyjadrenia.

5. EMSF môže vyzvať odborníkov a iné 
tretie strany, aby sa pravidelne a trvalo 
zúčastňovali na zasadnutiach alebo aby 
poskytovali svoje písomné vyjadrenia.

Or. en
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Odôvodnenie

Užšou spoluprácou so zainteresovanými stranami sa preklenie kľúčový nedostatok 
technických znalostí (najmä v súvislosti s komplexnými technológiami) orgánov dohľadu nad 
trhom.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. EMSF môže vytvoriť stále alebo 
dočasné podskupiny, ktoré zahŕňajú 
skupiny pre administratívnu spoluprácu v 
oblasti dohľadu nad trhom zriadené na 
účely vykonávania harmonizačných 
právnych predpisov Únie. Na účasť na 
takýchto podskupinách môžu byť ako 
pozorovatelia pozvané organizácie 
zastupujúce záujmy odvetvia, malé a 
stredné podniky, spotrebitelia, laboratóriá a 
orgány posudzovania zhody na úrovni 
Únie.

6. EMSF môže vytvoriť stále alebo 
dočasné podskupiny, ktoré zahŕňajú 
skupiny pre administratívnu spoluprácu v 
oblasti dohľadu nad trhom zriadené na 
účely vykonávania harmonizačných 
právnych predpisov Únie. Na účasť na 
takýchto podskupinách sú ako 
pozorovatelia pravidelne a trvalo pozývané
organizácie zastupujúce záujmy odvetvia, 
malé a stredné podniky, spotrebitelia, 
laboratóriá a orgány posudzovania zhody 
na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 27 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(la) zaisťovať konkrétne a pravidelné 
opatrenia dohľadu nad trhom v prípade 
výrobkov distribuovaných online;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) je akreditované v súlade 
s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 
765/2008.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované referenčné laboratóriá EÚ by mali byť akreditované v súlade s nariadením (ES) 
č. 765/2008, aby sa im zabezpečilo rovnaké postavenie ako iným akreditovaným orgánom 
posudzovania zhody.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prispievajú k riešeniu sporov medzi 
orgánmi členských štátov, hospodárskymi 
subjektmi a orgánmi posudzovania zhody;

(b) riešia všetky spory, ktoré vznikli 
v dôsledku rozdielnych hodnotení rizika 
medzi orgánmi dohľadu nad trhom 
jednotlivých členských štátov, 
hospodárskymi subjektmi a orgánmi 
posudzovania zhody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenie 
ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa 
hospodárskym subjektom ukladajú 

Členské štáty stanovujú pravidlá, ktorými 
určujú primerané sankcie uplatniteľné na 
porušenie ustanovení tohto nariadenia, 
ktorými sa hospodárskym subjektom 
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povinnosti, a na porušenie ustanovení 
akýchkoľvek harmonizačných právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov 
patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ktorými sa hospodárskym 
subjektom ukladajú povinnosti v prípade, 
že sa v uvedených právnych predpisoch 
nestanovujú sankcie, a prijímajú všetky 
opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odradzujúce.
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii do [uveďte dátum – 3 mesiace 
pred dátumom začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] a bezodkladne ju informujú o 
každej následnej zmene a doplnení, ktorá 
sa na ne vzťahuje.

ukladajú povinnosti, a na porušenie 
ustanovení akýchkoľvek harmonizačných 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
výrobkov patriacich do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia, ktorými sa hospodárskym 
subjektom ukladajú povinnosti v prípade, 
že sa v uvedených právnych predpisoch 
nestanovujú sankcie, a prijímajú všetky 
opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii do ... * a bezodkladne 
ju informujú o každej následnej zmene, 
ktorá sa na ne vzťahuje.

____________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: tri 
mesiace pred dátumom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovené sankcie sú účinné, primerané 
a odradzujúce a okrem iného zahŕňajú 
správne sankcie pre príslušný 
hospodársky subjekt vo výške minimálne 
10 % jeho celkového ročného obratu za 
predchádzajúce účtovné obdobie.

Or. en

Odôvodnenie

V celej EÚ by sa mali zaviesť odradzujúce sankcie vrátane veľkých pokút pre hospodárske 
subjekty, ktoré na jednotný trh úmyselne uvedú nebezpečné alebo nevyhovujúce výrobky.
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri sankciách uvedených v prvom
pododseku sa zohľadňuje veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Sankcie možno 
zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt 
už predtým dopustil podobného porušenia, 
a môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

Pri sankciách uvedených v druhom
pododseku sa zohľadňuje závažnosť 
a trvanie porušenia, ako aj veľkosť 
podnikov, a najmä situácia malých a 
stredných podnikov. Okrem toho sa pri 
sankciách zohľadňuje skutočnosť, či sa 
príslušný hospodársky subjekt už predtým 
dopustil podobného porušenia. Sankcie 
môžu zahŕňať trestnoprávne sankcie za 
závažné porušenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu 
o sankciách uložených podľa tohto 
nariadenia a Komisia tieto informácie 
bezodkladne zverejňuje elektronickou 
cestou a prípadne aj inými prostriedkami. 
Ak by zverejnením vznikla zúčastneným 
stranám neúmerná škoda, sankcie sa 
uverejnia na anonymnej báze.
Komisia zhromažďuje, aktualizuje 
a uverejňuje čiernu listinu hospodárskych 
subjektov, v ktorých prípade sa zistilo 
opakované porušenie tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Uverejňovanie sankcií umocní ich odradzujúci účinok. Okrem toho by sa mala vypracovať 
čierna listina EÚ s menami hospodárskych subjektov, ktoré opakovane porušujú toto 



PR\939909SK.doc 39/44 PE513.324v01-00

SK

nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 
vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov, s prihliadnutím na jeho vplyv na 
podniky, a najmä na malé a stredné 
podniky.

Komisia najneskôr [päť] rokov po dátume 
začatia uplatňovania zhodnotí uplatňovanie 
tohto nariadenia a hodnotiacu správu 
predloží Európskemu parlamentu a Rade. 
V uvedenej správe sa posúdi, či toto 
nariadenie splnilo svoje ciele, a to najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a 
efektívnejšieho presadzovania predpisov o 
bezpečnosti výrobkov a harmonizačných 
právnych predpisov Únie, zlepšovanie 
spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, posilnenie kontrol výrobkov 
vstupujúcich do Únie a lepšiu ochranu 
zdravia a bezpečnosti vo všeobecnosti, 
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, 
ochranu spotrebiteľa, životného prostredia, 
energetickej účinnosti, verejnej 
bezpečnosti a iných verejných záujmov, s 
prihliadnutím na jeho vplyv na podniky, a 
najmä na malé a stredné podniky. Navyše 
sa v správe preskúmajú nové, inovatívne 
trhové riešenia, ktoré by mohli byť 
účinným doplnením opatrení dohľadu 
nad trhom vykonávaných orgánmi 
dohľadu nad trhom, a jej súčasťou bude 
okrem iného preskúmanie možnosti 
využitia systémov povinného auditu 
vykonávaného treťou stranou

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Voľný pohyb tovaru je jedným zo štyroch pilierov jednotného trhu EÚ. Tento pilier spolu 
s riadnym fungovaním jednotného trhu spočívajú výlučne na dôvere spotrebiteľa. Európski 
spotrebitelia musia mať dôveru, že bez ohľadu na to, kde sa nimi používaný výrobok 
vyprodukuje a v ktorom členskom štáte ho kúpia, bude bezpečný a bude vyhovovať 
predpisom. Rozhodujúcou zárukou v tomto smere by mal byť účinný a kvalitný dohľad nad 
trhom. Mal by zabezpečiť, že výrobky nebudú predstavovať riziko pre zdravie či bezpečnosť 
spotrebiteľov alebo osôb na pracovisku, ale rovnako aj zaručiť, že výrobky vyhovujú 
uplatniteľným právnym predpisom Únie, napríklad pravidlám upravujúcim energetickú 
účinnosť, mieru hluku či emisné limity. 

Je však čoraz jasnejšie, že dohľad nad trhom v členských štátoch nestačí na výzvy, ktoré 
prináša rastúci dovoz do EÚ a zvýšené množstvo výrobkov, ktoré sú v obehu na jednotnom 
trhu. Podľa Komisie orgány kontrolujú približne iba 0,3 % všetkého tovaru dovezeného alebo 
umiestneného na trh v EÚ. Od orgánov dohľadu nad trhom sa zároveň očakáva, že zareagujú 
na novovznikajúce výzvy, napríklad na rast elektronického obchodu. 

Situáciu zhoršuje zložitá právna štruktúra, čo tiež zdôraznil Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. marca 2011 o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade 
nad trhom1. V uznesení sa uvádza, že „súčasný právny rámec pre dohľad nad trhom 
neposkytuje dostatočnú súdržnosť, a preto by sa mal preskúmať a ďalej koordinovať“. 
V súčasnosti vládne nejednotnosť požiadaviek EÚ na bezpečnosť výrobkov v prípade 
harmonizovaných výrobkov na jednej strane a neharmonizovaných výrobkov na strane druhej, 
ako aj medzi spotrebiteľskými výrobkami a výrobkami na profesionálne použitie. Ďalšia 
nejednoznačnosť pramení z nedostatku konkrétnych kritérií pre neharmonizované 
spotrebiteľské výrobky a zo zložitosti v dôsledku rôznych úrovní predpisov EÚ pre 
bezpečnosť výrobkov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti Európsky parlament v uvedenom uznesení navrhol, aby 
Komisia vytvorila spoločný európsky rámec pre dohľad nad trhom, ktorý by sa týkal všetkých 
výrobkov v obehu na vnútornom trhu vrátane výrobkov dovážaných do EÚ. Predložený návrh 
je výsledkom tejto požiadavky. Návrh je súčasťou väčšieho balíka predpisov pre bezpečnosť 
výrobkov, ktorý popri dohľade nad trhom zahŕňa návrh na nariadenie o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov, ako aj oznámenie, ktorým sa stanovuje viacročný plán dohľadu nad 
trhom.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti výrazne podporuje návrh Komisie a jeho ciele, vo viacerých 
otázkach by však návrh rada posilnila a tiež zdôraznila niektoré jeho kľúčové prvky.

Zaistenie bezpečnosti, ale aj rovnakých podmienok medzi subjektmi na trhu

                                               
1 2010/2085(INI).
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Spravodajkyňa víta skutočnosť, že dohľad nad trhom stanovený v tomto nariadení by mal 
zaručiť ochranu zdravia a bezpečnosti a všeobecnejšie aj presadzovanie právnych predpisov 
Únie, ktoré sa usilujú podporovať ďalšie verejné záujmy ako životné prostredie alebo 
energetická účinnosť. Čestní účastníci trhu vyvíjajú značné úsilie a venujú podstatný objem 
zdrojov nato, aby zabezpečili súlad s rôznymi bezpečnostnými, environmentálnymi a inými 
požiadavkami Únie. Úlohou dohľadu nad trhom je zabezpečiť, aby účastníci, ktorí 
nedodržiavajú pravidlá, nezískali výhodnú pozíciu na trhu v porovnaní so subjektmi, ktoré 
rešpektujú predpisy. Zabezpečiť, aby boli identifikované nebezpečné alebo inak škodlivé 
výrobky, ako aj nevyhovujúce výrobky, a aby neboli prepustené na trh či aby z neho boli 
stiahnuté, prináleží orgánom dohľadu nad trhom  Je to v záujme spotrebiteľov, ako aj 
dôveryhodných výrobcov, dovozcov a distribútorov. 

Spravodajkyňa chce prostredníctvom jednotlivých pozmeňujúcich návrhov zabezpečiť, aby 
dohľad nad trhom pokrýval rôzne aspekty opísané v tomto nariadení.

Keďže jednou z najväčších výziev sú obmedzené zdroje, ktoré členské štáty môžu vyčleniť na 
dohľad nad trhom, najmä vzhľadom na rastúci objem obchodu, spravodajkyňa navrhuje, aby 
Komisia ako súčasť snáh o dlhodobé riešenia preskúmala nové, inovatívne trhové riešenia na 
doplnenie opatrení dohľadu nad trhom, ktoré momentálne vykonávajú výlučne dané orgány. 
Spravodajkyňa ako možné riešenia vyzdvihuje audit systémov kontroly kvality 
hospodárskych subjektov alebo konečných výrobkov, vykonávaný treťou stranou. Komisia by 
tieto úvahy mala zaradiť do hodnotiacej správy, ktorú má zostaviť v súlade s článkom 33.

Užšia, silnejšia a lepšie fungujúca spolupráca medzi orgánmi dohľadu jednotlivých 
členských štátov

V súčasnosti jeden z problémov pramení z nedostatočnej koordinácie, spolupráce a výmeny 
informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom v oblasti bezpečnosti výrobkov v jednotlivých 
členských štátoch. Komisia sa vo svojom návrhu usiluje napraviť túto situáciu ustanoveniami 
zameranými na zlepšenie výmeny informácií a rozdelenie práce, ako aj vzájomnej pomoci 
medzi orgánmi jednotlivých členských štátov a tiež s príslušnými orgánmi tretích krajín.

Výmena informácií spočíva najmä na dvoch pilieroch: na už etablovanom systéme včasného 
varovania o výrobkoch predstavujúcich riziko (RAPEX) a na informačnom a komunikačnom 
systéme pre dohľad nad trhom (ICSMS) na výmenu informácií všeobecnejšej povahy. 
Výmena prostredníctvom ICSMS umožňuje orgánom dohľadu nad trhom, aby ťažili zo 
vzájomných skúseností a činnosti a šetrili vzácne zdroje, pretože tak napríklad nemusia 
opakovať skúšky a posúdenia, ktoré sa už zrealizovali v niektorom inom členskom štáte. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že tiet návrhy si zaslúžia plnú podporu, a navrhuje iba objasniť 
niektoré znenia príslušných článkov.

Jedným z kľúčových ustanovení pre lepšiu spoluprácu a výmenu informácií je zriadenie 
európskeho fóra pre dohľad nad trhom. Fórum by malo slúžiť ako platforma na spoluprácu 
nielen medzi orgánmi, ale aj medzi orgánmi a hospodárskymi subjektmi, ako aj ďalšími 
zainteresovanými stranami, napríklad skupinami spotrebiteľov. Spravodajkyňa by rada 
zdôraznila význam trvalej štruktúrovanej spolupráce pod záštitou tohto budúceho fóra 
a privítala by, ak by sa jeho úloha v budúcnosti ešte viac posilnila – v tomto smere navrhuje, 
aby sa pri najbližšej revízii nariadenia zvážila možnosť udeliť mu právomoc vydávať záväzné 
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odporúčania, ak fórum dospeje k záveru, že sú potrebné na ďalšie zlepšovanie a posilňovanie 
postupov dohľadu nad trhom v členských štátoch, a najmä na vonkajších hraniciach EÚ.

Okrem toho by sa v rámci fóra mala posilniť úloha rôznych zainteresovaných strán a zaistiť 
ich pravidelná účasť. Rôzne zainteresované strany môžu prispieť cennými názormi, pretože 
disponujú množstvom informácií o trhu, a môžu pomôcť pri vytyčovaní konkrétnych 
problematických oblastí a konkrétnych riešení.

Odradzujúce sankcie

V uznesení z roku 2011 Parlament takisto zdôraznil význam odradzujúcich sankcií vrátane 
vysokých pokút pre hospodárske subjekty, ktoré na jednotný trh úmyselne uvedú nebezpečné 
alebo nevyhovujúce výrobky. 

Pre hospodárske subjekty treba zabezpečiť spravodlivé a rovnaké podmienky; subjekty 
dodržiavajúce pravidlá by nemali byť postihované vinou neschopnosti systému trestať 
subjekty, ktoré pravidlá úmyselne porušujú. Navyše systém je vždy taký silný, ako jeho 
najslabší článok, a väčšia harmonizácia v tejto oblasti by režimu priniesla prospech. 

Aby sa teda zabezpečilo, že tieto právne predpisy budú mať skutočne odradzujúci účinok 
v celej EÚ, spravodajkyňa navrhuje, aby sa zaviedli harmonizované správne sankcie platné 
v celej EÚ. Na umocnenie odradzujúceho účinku sankcií by sa mali sankcie uložené podľa 
tohto nariadenia zverejňovať. Spravodajkyňa okrem toho navrhuje vytvoriť verejnú čiernu 
listinu subjektov, ktoré opakovane porušujú toto nariadenie.



PR\939909SK.doc 43/44 PE513.324v01-00

SK

PRÍLOHA – ZOZNAM PRÍSPEVKOV ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Tento zoznam zainteresovaných strán bol zostavený na základe schôdzí, mailov a pozičných 
dokumentov od momentu, keď bola vymenovaná spravodajkyňa, až do lehoty na predloženie 
tohto návrhu správy v júni 2013.

Treba poznamenať, že zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože je zložité uviesť všetky 
implicitné príspevky a podpornú prácu, ktorá inšpirovala túto správu. Treba tiež poznamenať, 
že tento návrh správy je iba počiatočnou fázou činnosti v Parlamente, pričom diskusie 
a legislatívna činnosť budú pokračovať až do konečného prijatia tohto právneho predpisu. 
Zainteresované strany prispievajú svojimi názormi aj v neskorších fázach, preto tento zoznam 
nemožno vnímať ako úplný.

Uvedením tohto zoznamu záujmových skupín by však spravodajkyňa chcela otvorene ukázať, 
kde pramení inšpirácia na zostavenie tohto návrhu správy.

Zoznam zainteresovaných strán

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment – Združenie priemyslu 

stavebných strojov a zariadení)
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries –Európska asociácia 

výrobcov obrábacích strojov)
 Konfederácia fínskeho priemyslu 
 Cosmetics Europe
 GR SANCO
 GR ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment – Európske partnerstvo pre 

energiu a životné prostredie) 
 Eurocommerce
 Európska federácia výrobcov zapaľovačov
 Európske združenie výrobcov pneumatík a iných gumárenských produktov (European 

Tyre and Rubber Manufacturer Association)
 fínske ministerstvo pre zamestnanosť a hospodárstvo (TEM) 
 budúce litovské predsedníctvo Rady Európskej únie (jeseň 2013)
 írske predsedníctvo Rady Európskej únie (jar 2013)
 LEGO, Nordic toys a TIE (Toy Industries Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Zväz nemeckého strojárskeho priemyslu)
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Okrem toho výbor IMCO 29. mája 2013 zorganizoval vypočutie o dohľade nad trhom 
a balíku opatrení pre bezpečnosť výrobkov. Zoznam rečníkov a ďalšie informácie nájdete 
na internetovej stránke výboru.


