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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 bezpečnosti spotrebných 
výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0078),

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

– 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, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne 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.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
stanovuje požiadavku bezpečnosti 
spotrebných výrobkov a orgány dohľadu 
nad trhom v členských štátoch musia prijať 
opatrenia proti nebezpečným výrobkom 

(1) Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
stanovuje základnú požiadavku pre 
výrobky na vnútornom trhu týkajúcu sa 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
a orgány dohľadu nad trhom v členských 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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a vymieňať si informácie v tejto oblasti 
prostredníctvom systému Spoločenstva na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
Smernica 2001/95/ES sa musí podrobiť 
dôkladnej revízii s cieľom zlepšiť jej 
fungovanie a zaistiť jednotu s vývojom 
právnych predpisov Európskej únie 
týkajúcich sa dohľadu nad trhom, 
povinností hospodárskych subjektov 
a normalizácie. V záujme prehľadnosti by 
sa smernica 2001/95/ES mala zrušiť 
a nahradiť týmto nariadením.

štátoch musia prijať efektívne opatrenia 
proti nebezpečným výrobkom a vymieňať 
si informácie v tejto oblasti 
prostredníctvom systému Spoločenstva na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
Smernica 2001/95/ES sa musí podrobiť 
dôkladnej revízii s cieľom zlepšiť jej 
fungovanie a zaistiť jednotu s vývojom 
právnych predpisov Európskej únie 
týkajúcich sa dohľadu nad trhom, 
povinností hospodárskych subjektov 
a normalizácie. V záujme prehľadnosti by 
sa smernica 2001/95/ES mala zrušiť 
a nahradiť týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Nariadenie predstavuje vhodný právny 
nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné 
pravidlá, vďaka ktorým nie je priestor 
na odlišnú transpozíciu členskými štátmi. 
Nariadenie je zárukou, že sa právne 
požiadavky budú v celej Únii vykonávať 
v rovnakom čase.

(2) Nariadenie predstavuje vhodný právny 
nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné 
pravidlá, vďaka ktorým nie je priestor 
na odlišnú transpozíciu a odlišné 
uplatňovanie členskými štátmi. Nariadenie 
je zárukou, že sa právne požiadavky budú 
v celej Únii vykonávať v rovnakom čase.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Toto nariadenie musí prispieť 
k dosiahnutiu cieľa uvedeného v článku 
169 ZFEÚ. Predovšetkým by sa malo 

(3) Na zabezpečenie vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľa by Únia mala 
prispieť k ochrane zdravia a bezpečnosti 
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zamerať na zaistenie fungovania 
vnútorného trhu z hľadiska výrobkov 
určených pre spotrebiteľov a na tento účel 
stanoviť jednotné pravidlá, pokiaľ ide 
o požiadavku všeobecnej bezpečnosti, 
hodnotiace kritériá a povinnosti 
hospodárskych subjektov. Keďže pravidlá 
dohľadu nad trhom vrátane pravidiel 
týkajúcich sa systému RAPEX sú 
stanovené v nariadení (EÚ) č. […/…] 
[o dohľade nad trhom s výrobkami]14, 
ktoré sa týka aj výrobkov zahrnutých do 
tohto nariadenia, toto nariadenie nemusí 
obsahovať žiadne ďalšie ustanovenia 
o dohľade nad trhom alebo systéme 
RAPEX.

spotrebiteľov. V tejto súvislosti je toto 
nariadenie nevyhnutné pre splnenie 
základného cieľa týkajúceho sa 
vnútorného trhu pre bezpečné výrobky, 
pričom prispieva k dosiahnutiu cieľov 
uvedených v článku 169 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Or. en

(Pozri znenie odôvodnenia 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Cieľom tohto nariadenia by malo byť 
najmä zaistenie fungovania vnútorného 
trhu z hľadiska výrobkov určených pre 
spotrebiteľov, a to stanovením jednotných 
pravidiel, pokiaľ ide o požiadavku 
všeobecnej bezpečnosti, hodnotiace 
kritériá a povinnosti hospodárskych 
subjektov. Keďže pravidlá dohľadu nad 
trhom vrátane pravidiel týkajúcich sa 
systému RAPEX sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […/… z ... o dohľade nad trhom s 
výrobkami]*, nie sú v tomto nariadení 
potrebné žiadne ďalšie ustanovenia 
o dohľade nad trhom alebo o systéme 
RAPEX.
__________________
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* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo a dátum 
nariadenia o dohľade nad trhom s 
výrobkami a odkaz na toto nariadenie 
(2013/0048(COD)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Bezpečnosť spotrebiteľov závisí vo 
veľkej miere od aktívneho presadzovania 
požiadaviek Únie na bezpečnosť 
výrobkov. Činnosti dohľadu nad trhom 
vykonávané na vnútroštátnej úrovni 
a úrovni Únie by sa mali neustále 
zlepšovať a ich účinnosť by sa mala 
zvyšovať, aby zodpovedali stále sa 
meniacim výzvam svetového trhu a čoraz 
komplexnejšieho dodávateľského reťazca. 
Nefunkčný systém dohľadu nad trhom by 
mohol spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže, ohroziť bezpečnosť spotrebiteľov 
a oslabiť dôveru občanov vo vnútorný trh. 
Členské štáty by mali z tohto dôvodu 
vytvárať systematické prístupy na 
zabezpečenie rastúcej účinnosti dohľadu 
nad trhom a iných dozorných aktivít a 
mali by zabezpečiť ich prehľadnosť pre 
verejnosť a zainteresované strany.

Or. en

(Pozri znenie odôvodnenia 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Odôvodnenie

Bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom sa musia navzájom dopĺňať, aby sa posilnil 
jednotný trh. Je preto potrebné stanoviť prísne požiadavky na činnosti dohľadu nad trhom 
a uprednostniť ich v budúcnosti.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na služby. V záujme 
dosiahnutia ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľa by sa však malo uplatňovať na 
výrobky, ktoré sa dodávajú alebo 
sprístupňujú spotrebiteľom v súvislosti 
s poskytovaním služieb vrátane výrobkov, 
ktorým sú spotrebitelia priamo vystavení 
pri poskytovaní služby. Z oblasti 
pôsobnosti tohto nariadenia by sa mali 
vyňať zariadenia, na ktorých sa 
spotrebitelia premiestňujú alebo cestujú 
a ktoré sú obsluhované poskytovateľom 
služby, keďže táto otázka sa musí riešiť 
v súvislosti s bezpečnosťou poskytovanej 
služby.

(6) Toto nariadenie by sa nemalo 
uplatňovať na služby. V záujme 
dosiahnutia ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľa by sa však malo uplatňovať na 
všetky výrobky, ktoré sa používajú alebo 
dodávajú alebo sprístupňujú spotrebiteľom 
v súvislosti s poskytovaním služieb vrátane 
výrobkov, ktorým sú spotrebitelia priamo 
vystavení pri poskytovaní služby 
poskytovateľom služieb.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme jasnosti boli výnimky presunuté do PN 9.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Na výrobky, ktoré sú určené výlučne 
na profesionálne použitie, ale následne sa 
dostali na spotrebiteľský trh, by sa toto 
nariadenie malo vzťahovať, pretože môžu 
predstavovať ohrozenie zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľa, keby sa 
používali za racionálne predvídateľných 
podmienok.

Or. en
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(Pozri znenie odôvodnenia 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia by sa mali vyňať zariadenia, v 
ktorých spotrebitelia cestujú a ktoré sú 
obsluhované poskytovateľom služby, 
keďže táto otázka sa musí riešiť 
v spojitosti s bezpečnosťou poskytovanej 
služby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Hoci sa toto nariadenie zaoberá 
bezpečnosťou výrobkov v súvislosti 
s poskytovaním služieb, je aj naďalej 
potrebné prijať právne predpisy Únie 
týkajúce sa požiadaviek všeobecnej 
bezpečnosti spotrebiteľských služieb, 
keďže bezpečnosťou spotrebiteľských 
služieb sa žiadne právne predpisy Únie 
nezaoberajú. Z dôvodu súčasného 
roztriešteného prístupu k bezpečnosti 
spotrebiteľských služieb by Komisia mala 
posúdiť a preskúmať uskutočniteľnosť 
zavedenia horizontálneho rámca Únie pre 
bezpečnosť spotrebiteľských služieb.

Or. en
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Odôvodnenie

Komisia musí v najbližšej budúcnosti predložiť legislatívny rámec pre bezpečnosť služieb, 
keďže súčasná situácia spôsobila právnu medzeru. Jednotné nariadenie o tejto otázke musí 
dopĺňať zaradenie výrobkov, ktorým sú spotrebitelia vystavení v súvislosti so službami, do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Napriek vývoju harmonizačných 
právnych predpisov Európskej únie pre 
špecifické odvetvia, ktoré upravujú 
bezpečnostné hľadiská špecifických 
výrobkov alebo kategórií výrobkov, je 
prakticky nemožné prijať právne predpisy 
Európskej únie pre všetky spotrebné 
výrobky, ktoré existujú alebo môžu byť 
vyvinuté. Naďalej je potrebný legislatívny 
rámec horizontálnej povahy, ktorý vyplní 
medzery a zabezpečí ochranu 
spotrebiteľa, ktorá nie je zaistená iným 
spôsobom, predovšetkým s cieľom 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov v 
súlade s článkom 114 a článkom 169
ZFEÚ.

(7) Napriek vývoju harmonizačných 
právnych predpisov Európskej únie pre 
špecifické odvetvia, ktoré upravujú 
bezpečnostné hľadiská špecifických 
výrobkov alebo kategórií výrobkov, je 
prakticky nemožné prijať právne predpisy 
Európskej únie pre všetky spotrebné 
výrobky, ktoré existujú alebo môžu byť 
vyvinuté. Naďalej je potrebný legislatívny 
rámec horizontálnej povahy na širokom 
základe, ktorý sa bude takýmito 
výrobkami zaoberať a ktorý takisto vyplní 
medzery a doplní ustanovenia v 
existujúcich alebo budúcich osobitných 
právnych predpisoch, predovšetkým 
s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany 
bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov v 
súlade s článkami 114, 169 a 191 ZFEÚ.

Or. en

(Pozri znenie odôvodnenia 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Odôvodnenie

Toto nariadenie musí aj naďalej pôsobiť ako „záchranná sieť“ pre bezpečnosť výrobkov, ako 
sa v súčasnosti zdôrazňuje v smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ak sa vzťahuje na 
prípady, v ktorých nie sú k dispozícii špecifickejšie bezpečnostné ustanovenia právnych 
predpisov Únie, a zaisťovať tým bezpečnosť všetkých výrobkov uvádzaných na trh.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Pokiaľ ide o spotrebné výrobky, 
ktorých sa týka toto nariadenie, rozsah 
uplatňovania jednotlivých častí tohto 
nariadenia treba zreteľne oddeliť od 
harmonizačných právnych predpisov 
Európskej únie pre špecifické odvetvia. 
Požiadavka všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov a súvisiace ustanovenia sa musia
uplatňovať pri všetkých spotrebných 
výrobkoch, povinnosti hospodárskych 
subjektov by sa však nemali uplatňovať 
tam, kde harmonizačný právny predpis 
Európskej únie zahŕňa rovnocenné 
povinnosti. Ide napríklad o predpisy 
Európskej únie týkajúce sa kozmetických 
výrobkov, hračiek, elektrických prístrojov 
alebo stavebných výrobkov.

(8) Pokiaľ ide o spotrebné výrobky, 
ktorých sa týka toto nariadenie, rozsah 
uplatňovania jednotlivých častí tohto 
nariadenia treba zreteľne oddeliť od 
harmonizačných právnych predpisov 
Európskej únie pre špecifické odvetvia. 
Požiadavka všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov a súvisiace ustanovenia 
kapitoly I tohto nariadenia by sa mali
uplatňovať pri všetkých spotrebných 
výrobkoch, povinnosti hospodárskych 
subjektov by sa však nemali uplatňovať 
tam, kde harmonizačný právny predpis 
Európskej únie zahŕňa rovnocenné 
povinnosti. Ide napríklad o predpisy 
Európskej únie týkajúce sa kozmetických 
výrobkov, hračiek, elektrických prístrojov 
alebo stavebných výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčné objasnenie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
sa nemal obmedziť na žiadnu techniku 
predaja spotrebných výrobkov, takže 
zahŕňa aj predaj na diaľku.

(10) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by 
sa nemal obmedziť na žiadnu techniku 
predaja spotrebných výrobkov, takže 
zahŕňa aj predaj na diaľku, ako je napr. 
elektronický predaj online.

Or. en
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(Pozri znenie odôvodnenia 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Odôvodnenie

Objasnenie s cieľom podčiarknuť začlenenie predaja online do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Vzhľadom na počet výrobkov z 
tretích krajín, ktoré spotrebitelia 
nakupujú online a ktoré nemusia byť v 
súlade s európskymi normami, čo 
ohrozuje bezpečnosť a zdravie 
spotrebiteľov, by sa Komisia mala 
zameriavať na posilňovanie dôvery 
spotrebiteľov v elektronický obchod 
prostredníctvom vzdelávacích a 
informačných kampaní. Komisia by 
takisto mala preskúmať možnosť 
zavedenia známky dôveryhodnosti pre 
elektronický obchod („e-Trustmark“), 
prostredníctvom ktorej výrobca na svojej 
internetovej stránke oznamuje, že si je 
vedomý ustanovení a požiadaviek tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať 
na použité výrobky, ktoré opätovne 
vstupujú do dodávateľského reťazca 
v rámci komerčnej činnosti, s výnimkou 

(11) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať 
na použité výrobky, ktoré opätovne 
vstupujú do dodávateľského reťazca 
v rámci komerčnej činnosti, za 
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tých použitých výrobkov, pri ktorých 
spotrebiteľ nemôže odôvodnene očakávať, 
že budú spĺňať najmodernejšie 
bezpečnostné normy, napríklad 
starožitností.

predpokladu, že boli uvedené na trh ako 
také, a na použité výrobky, ktoré boli 
pôvodne uvedené na trh po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, s výnimkou 
tých použitých výrobkov, pri ktorých 
spotrebiteľ nemôže odôvodnene očakávať, 
že budú spĺňať najmodernejšie 
bezpečnostné normy, napríklad 
starožitností.

Or. en

Odôvodnenie

Nesmie existovať právna neistota, pokiaľ ide o spätnú účinnosť právnych predpisov 
týkajúcich sa použitých výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Toto nariadenie by sa taktiež malo 
uplatňovať na spotrebné výrobky, ktoré 
síce nepatria medzi potraviny, ale 
potraviny pripomínajú a mohli by sa s nimi 
ľahko zameniť tak, že by ich spotrebitelia 
(najmä deti) mohli vložiť do úst, cmúľať 
alebo prehltnúť, čo by mohlo spôsobiť 
napríklad udusenie, otravu, perforáciu 
alebo upchanie tráviaceho traktu. Takéto 
výrobky podobné potravinám doteraz 
regulovala smernica Rady 87/357/EHS 
z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako 
iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto 
ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa mala 
zrušiť.

(12) Toto nariadenie by sa taktiež malo 
uplatňovať na spotrebné výrobky, ktoré 
síce nepatria medzi potraviny, ale 
potraviny pripomínajú a mohli by sa s nimi 
ľahko zameniť tak, že by ich spotrebitelia 
(najmä deti) mohli vložiť do úst, cmúľať 
alebo prehltnúť, čo by mohlo spôsobiť 
napríklad udusenie, otravu, perforáciu 
alebo upchanie tráviaceho traktu, a malo 
by teda zakázať uvádzanie týchto 
výrobkov na trh, ich dovoz a výrobu alebo 
vývoz. Takéto výrobky podobné 
potravinám doteraz regulovala smernica 
Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o 
harmonizácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa výrobkov, 
ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v 
skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú 
zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov. 
Táto smernica by sa mala zrušiť.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže týmto nariadením sa smernica 87/357/EHS o výrobkoch imitujúcich potraviny zrušuje 
a transponuje do aspektov pri hodnotení výrobkov (článok 6 písm. e) tohto nariadenia), nie je 
jasné, či uvádzanie na trh, dovoz a výroba alebo vývoz výrobkov imitujúcich potraviny budú 
aj naďalej zakázané. Prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu sa bude zákaz uvedený 
v smernici 87/357/EHS aj naďalej uvádzať v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Zásada predbežnej opatrnosti, ktorá 
je ustanovená v článku 191 ods. 2 ZFEÚ 
a ktorá je opísaná v oznámení Komisie 
z 2. februára 2000 o zásade predbežnej 
opatrnosti, je základnou zásadou pre 
bezpečnosť výrobkov a bezpečnosť 
spotrebiteľov a mala by sa pri 
posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
primerane zohľadniť.

Or. en

(Pozri oznámenie Komisie z 2. februára 2000 o zásade predbežnej opatrnosti 
(COM(2000)0001).)

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Zásada predbežnej opatrnosti 
zohráva zásadnú úlohu v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v rámci judikatúry Únie. 
Táto zásada by sa mala vykladať 
predovšetkým v zmysle rozsudku 
Všeobecného súdu z 26. novembra 2002 v 
spojených veciach T-74/00 a ďalších, 
Artedogan GmbH a ďalší/Komisia 
Európskych spoločenstiev, v ktorom sa 
stanovilo, že hoci sa zásada predbežnej 
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opatrnosti v ZFEÚ uvádza iba v súvislosti 
s environmentálnou politikou, rozsah jej 
pôsobnosti je širší a má sa uplatňovať s 
cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany zdravia, bezpečnosti 
spotrebiteľov a životného prostredia.
_____________
1 2002, Zb. s. II-04045.

Or. en

(Pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 26. novembra 2002 v spojených veciach T-74/00, T-
76/00, T-83/00 až T-85/00, T-132/00, T-137/00 a T-141/00.)

Odôvodnenie

V rozsudku v spojených veciach T-74/00 a ďalších, najmä v odsekoch 181 – 186, sa 
zdôrazňuje, že predbežná opatrnosť je horizontálnou zásadou, ktorá sa vzťahuje na viac 
politík než len na environmentálnu politiku.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) Toto nariadenie by malo 
zohľadňovať tzv. výrobky príťažlivé pre 
deti, ktorých vzhľad akokoľvek pripomína 
iný predmet, ktorý sa všeobecne považuje 
za príťažlivý pre deti alebo určený na 
používanie deťmi. Pojem „výrobky 
príťažlivé pre deti“ by sa mal brať do 
úvahy najmä pri posudzovaní bezpečnosti 
výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13d) Pri posudzovaní bezpečnosti 
výrobku by sa osobitne malo brať do 
úvahy, či výrobok spôsobil zranenia, na 
ktoré bola upozornená celoeurópska 
databáza zranení zavedená nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. [.../... z ... o dohľade nad trhom s 
výrobkami]*.
_______________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo a dátum 
nariadenia o dohľade nad trhom s 
výrobkami a odkaz na toto nariadenie 
(2013/0048(COD)).

Or. en

Odôvodnenie

Vytvorenie celoeurópskej databázy zranení musí byť zahrnuté do nadchádzajúceho 
nariadenia o dohľade nad trhom s výrobkami (COM(2013)0075).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Aby nedošlo k prekrývaniu 
bezpečnostných požiadaviek a konfliktu 
s ďalšími právnymi predpismi Európskej 
únie, treba podľa tohto nariadenia 
považovať za bezpečný ten výrobok, ktorý 
spĺňa požiadavky harmonizačného 
právneho predpisu Európskej únie 
v špecifickom odvetví zameraného na 
ochranu zdravia a bezpečnosti osôb.

(14) Aby nedošlo k prekrývaniu 
bezpečnostných požiadaviek a konfliktu 
s ďalšími právnymi predpismi Európskej 
únie, treba podľa tohto nariadenia 
považovať za bezpečný ten výrobok, ktorý 
spĺňa požiadavky harmonizačného 
právneho predpisu Európskej únie 
v špecifickom odvetví zameraného na 
ochranu zdravia a bezpečnosti osôb, za 
predpokladu, že bola primerane 
zohľadnená zásada predbežnej opatrnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Skúsenosti ukázali, že na základe 
označenia CE sa spotrebitelia mylne 
domnievajú, že orgány výrobok schválili 
ako bezpečný pre spotrebiteľov. 
Označenie CE+, ktoré oznamuje, že 
výrobok testoval akreditovaný nezávislý 
subjekt tretej strany, ktorý je spôsobilý 
posudzovať bezpečnosť konkrétneho 
výrobku a ktorý ho považuje za výrobok 
spĺňajúci bezpečnostné požiadavky 
stanovené v tomto nariadení, objasňuje, že 
pôvodné označenie CE je označenie zhody 
udeľované výrobcom. Označenie CE+ by 
malo spotrebiteľom jasne oznamovať, že 
príslušný subjekt považuje výrobok za 
bezpečný, a malo by sa pokladať za 
doplnenie súčasného označenia CE.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Za súlad výrobkov s právnymi 
predpismi by mali zodpovedať 
hospodárske subjekty, a to podľa ich úlohy 
v dodávateľskom reťazci, aby sa zaistila 
vysoká úroveň ochrany zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov.

(15) Za súlad výrobkov s právnymi 
predpismi by mali zodpovedať 
hospodárske subjekty, a to podľa ich úlohy 
v dodávateľskom reťazci, aby sa zaistila 
vysoká úroveň ochrany zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov. V tejto 
súvislosti by sa mali dôsledne zosúladiť 
ustanovenia týkajúce sa povinností 
hospodárskych subjektov v rozhodnutí 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom 
rámci na uvádzanie výrobkov na trh1, 
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keďže to zabezpečí rovnaké podmienky 
medzi povinnosťami hospodárskych 
subjektov, na ktoré sa vzťahujú 
harmonizované právne predpisy, a tými, 
na ktoré sa vzťahujú neharmonizované 
právne predpisy v tomto nariadení.
_____________
1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

Or. en

Odôvodnenie

Po dôslednom zosúladení ustanovení týkajúcich sa povinností hospodárskych subjektov by sa 
mali vykonať iba redakčné zmeny v ustanoveniach tohto nariadenia v súvislosti s touto 
otázkou, aby sa ustanovenia daného rozhodnutia transponovali čo najjednoznačnejšie.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Výrobcovia by mali zabezpečiť, aby 
výrobky, ktoré uvádzajú na trh, boli 
navrhnuté a vyrobené v súlade 
s bezpečnostnými požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení. V záujme 
objasnenia povinností výrobcov a 
mimimalizácie súvisiacej administratívnej 
záťaže by Komisia mala zaviesť 
všeobecnú metodiku Únie na 
posudzovanie rizík výrobkov a vytvoriť 
užívateľsky ústretové elektronické 
nástroje na analýzu rizík. Táto metodika 
by mala vychádzať z osvedčených 
postupov a príspevku zainteresovaných 
strán a mala by zaviesť efektívny nástroj 
na posudzovanie rizík, ktorý môžu 
výrobcovia pri navrhovaní výrobkov 
používať.

Or. en
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Odôvodnenie

Viacročný plán Komisie uverejnený spolu s návrhom nariadenia o bezpečnosti spotrebných 
výrobkov stanovuje spoločný prístup k posudzovaniu rizík. Aby bolo možné túto metodiku plne 
využiť, výrobcovia by mali byť povinní začleniť túto metodiku do procesu vývoja výrobkov. 
Komisia by mala vytvoriť elektronický nástroj na posudzovanie, ktorý by bol k dispozícii pre 
hospodárske subjekty a orgány dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Distribútor by mal zabezpečiť, aby 
výrobca a dovozca splnil svoje povinnosti, 
t. j. overiť označenie na výrobku alebo na 
jeho obale, ktoré uvádza meno, ochrannú 
známku alebo adresu, na ktorej možno 
výrobcu a dovozcu kontaktovať, a 
pripojenie čísla výrobnej šarže, sériového 
čísla alebo iného prvku na výrobku 
slúžiaceho na identifikáciu daného 
výrobku. Distribútor by nemal 
kontrolovať každý výrobok jednotlivo, 
okrem prípadov, keď sa domnieva, že 
výrobca alebo dovozca nesplnil príslušné 
požiadavky.

Or. en

(Pozri znenie dokumentu Komisie „Smernica o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES – vysvetľujúci 
usmerňovací dokument“ z 11. septembra 2011, s. 146.)

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že distribútori by nemali kontrolovať každý výrobok jednotlivo. 
Prostredníctvom tohto odôvodnenia sú ustanovenia týkajúce sa povinností distribútorov 
vysvetlené bez toho, aby sa zmenilo znenie daného článku.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Globalizácia, výraznejší outsourcing 
a rast medzinárodného obchodu 
znamenajú, že na trhoch celého sveta sa 
obchoduje s väčším množstvom výrobkov, 
a v tejto súvislosti je úzka spolupráca 
medzi svetovými regulačnými orgánmi a 
ďalšími zainteresovanými stranami v 
oblasti bezpečnosti spotrebných výrobkov 
nevyhnutná v záujme riešenia problémov, 
ktoré súvisia so zložitosťou 
dodávateľských reťazcov a zvýšeným 
objemom obchodu. Komisia by mala byť 
nabádaná najmä na to, aby vylepšila 
koncepciu bezpečnosti výrobkov už v 
štádiu návrhu prostredníctvom 
dvojstrannej spolupráce s orgánmi 
dohľadu nad trhom v tretích krajinách.

Or. en

(Pozri znenie odseku 10 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 o revízii smernice 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom (2010/2085(INI)).)

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20b) Súčasné systémy vysledovateľnosti a 
postupy identifikácie by sa mali účinne 
presadzovať a zlepšovať. V tejto súvislosti 
je potrebné vypracovať posudky a 
hodnotenia týkajúce sa využívania 
zavedených technológií.

Or. en

(Pozri znenie odseku 23 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 o revízii smernice 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom (2010/2085(INI)).)
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20c) V záujme zlepšenia 
vysledovateľnosti v budúcnosti by 
Komisia mala posúdiť, akým spôsobom 
možno uľahčiť uplatňovanie technológií 
sledovania a vystopovania a technológií 
overenia pravosti výrobku. V rámci tohto 
posúdenia by posudzované technológie 
mali okrem iného zabezpečovať 
bezpečnosť spotrebných výrobkov, 
vylepšovať mechanizmus vystopovania a 
zabraňovať uvaleniu zbytočnej 
administratívnej záťaže na hospodárske 
subjekty s cieľom zamedziť tomu, aby sa 
príslušné náklady presúvali na 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20d) Pri určovaní toho, pre aké 
konkrétne výrobky musia hospodárske 
subjekty, ktoré tieto výrobky uvádzajú a 
sprístupňujú na trhu, vytvoriť alebo 
dodržiavať systém vysledovateľnosti, by 
Komisia mala zohľadniť predovšetkým 
povahu ujmy, kvôli ktorej bola na výrobok 
upozornená celoeurópska databáza 
zranení, a počet oznámení v systéme 
RAPEX, ako aj závažnosť ohlásených 
rizík. Komisia by okrem toho mala zapojiť 
príslušné zainteresované strany, najmä 
Európske fórum pre dohľad nad trhom, 
ktoré bolo zriadené nariadením 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. [.../... z ... o dohľade nad trhom s 
výrobkami]*.
____________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo a dátum 
nariadenia o dohľade nad trhom s 
výrobkami a odkaz na toto nariadenie 
(2013/0048(COD)).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20e) Na základe zriadenia národných 
kontaktných miest nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa 
ustanovujú postupy týkajúce sa 
uplatňovania určitých vnútroštátnych 
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú 
v súlade s právnymi predpismi uvedené na 
trh v inom členskom štáte1, by kontaktné 
miesta pre bezpečnosť výrobkov mali 
fungovať ako informačné centrá v 
členských štátoch pre hospodárske 
subjekty, a to s cieľom poskytovať týmto 
subjektom usmernenia a odbornú 
prípravu o požiadavkách a právnych 
predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti 
výrobkov.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 21.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa požiadavka 
uvedenia údaja o pôvode. Údaj o krajine 
pôvodu pomáha identifikovať skutočné 
miesto výroby v prípadoch, keď výrobcu 
nemožno kontaktovať alebo jeho udaná 
adresa sa líši od skutočného miesta výroby. 
Tieto informácie môžu uľahčiť prácu 
orgánov dohľadu nad trhom pri 
vysledovaní výrobku a zistení jeho 
skutočného miesta výroby a umožnia 
kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej 
spolupráce v oblasti bezpečnosti
spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

(21) Je nevyhnutné, aby základnú 
požiadavku vysledovateľnosti ustanovenú 
v tomto nariadení, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňala
požiadavka uvedenia údaja o pôvode. Údaj 
o krajine pôvodu navyše pomáha 
identifikovať skutočné miesto výroby 
v prípadoch, keď výrobcu nemožno 
kontaktovať, keď sa jeho udaná adresa líši 
od skutočného miesta výroby a keď meno 
a adresa výrobcu chýba úplne alebo preto, 
že adresa bola na obale, ktorý nemožno 
nájsť. Tieto informácie môžu uľahčiť 
prácu orgánov dohľadu nad trhom pri 
vysledovaní výrobku a zistení jeho 
skutočného miesta výroby a umožnia 
kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci 
bilaterálnej alebo multilaterálnej 
spolupráce v oblasti bezpečnosti 
spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Údaj o pôvode výrobku by 
spotrebiteľom uľahčil prístup k 
informáciám o výrobnom reťazci, čo by 
zvýšilo úroveň ich informovanosti. Pri 
uvádzaní mena výrobcu v súlade s 
povinnosťami hospodárskych subjektov 
existuje konkrétne riziko zavádzania 
spotrebiteľov, keďže údaj o výrobcovi 
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nevyhnutne neumožňuje spotrebiteľovi 
zistiť miesto výroby. Údaj o pôvode bude 
teda jediným prostriedkom, na základe 
ktorého spotrebitelia budú môcť zistiť 
krajinu výroby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) V niektorých jurisdikciách 
obchodných partnerov Únie je údaj o 
pôvode pri označovaní výrobkov a v 
colných vyhláseniach povinný. Zavedenie 
údaja o pôvode podľa tohto nariadenia 
zabezpečí súlad Únie s režimom 
medzinárodného obchodovania. Keďže 
požiadavka uvádzať údaj o pôvode sa 
vzťahuje na všetky nepotravinové výrobky 
na území Únie, či už dovážané alebo nie, 
bude navyše v súlade s medzinárodnými 
obchodnými záväzkami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Sankcie za porušenie tohto 
nariadenia by sa mali vyčleniť na 
financovanie orgánov dohľadu nad trhom 
v danom členskom štáte, ktorý 
hospodárskemu subjektu ukladá sankciu.

Or. en
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Odôvodnenie

Ustanovenia o sankciách treba okrem toho zosúladiť s prijatými ustanoveniami 
v nadchádzajúcom nariadení o dohľade nad trhom (COM(2013)0075).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30b) Kvôli rôznorodým a odlišným 
úrovniam sankcií v jednotlivých členských 
štátoch je potrebné preskúmať, či je 
uskutočniteľné, aby sa koordinovaným 
spôsobom zaviedli sankcie vrátane 
vysokých pokút pre hospodárske subjekty, 
ktoré na vnútorný trh zámerne uvádzajú 
nebezpečné výrobky alebo výrobky, ktoré 
nie sú v súlade s normami. Zákazy 
výrobkov by sa preto mali čo najčastejšie 
zverejňovať s cieľom zabezpečiť väčšiu 
viditeľnosť hraničných kontrol 
a dohľadu nad trhom a odstrašiť 
kriminálnych účastníkov trhu.

Or. en

(Pozri znenie odseku 4 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 o revízii smernice 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom (2010/2085(INI)).)

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
uvedených alebo sprístupnených na trhu 
Európskej únie.

Toto nariadenie stanovuje pravidlá 
bezpečnosti spotrebných výrobkov 
uvedených alebo sprístupnených na trhu 
Európskej únie. Hlavným cieľom tohto 
nariadenia je zabezpečiť, aby výrobky 
uvedené alebo sprístupnené na trhu boli 
bezpečné.
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Or. en

(Pozri článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia musí vždy existencia bezpečného jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) zariadenia, na ktorých sa spotrebitelia 
premiestňujú alebo v nich cestujú a ktoré 
sú obsluhované poskytovateľom služby 
v rámci služby poskytovanej 
spotrebiteľovi;

(h) zariadenia, v ktorých spotrebitelia 
cestujú a ktoré sú obsluhované 
poskytovateľom služby v rámci služby 
poskytovanej spotrebiteľovi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky určené na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto 
predpisov.

4. Kapitoly II a III tohto nariadenia sa 
netýkajú výrobkov, pri ktorých sa 
uplatňujú požiadavky stanovené 
v harmonizačných právnych predpisoch 
Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto 
predpisov. V prípade, keď výrobok 
podlieha osobitným požiadavkám na 
bezpečnosť ustanovených právnymi 
predpismi Únie, uplatňujú sa kapitoly II a 
III tohto nariadenia iba na tie aspekty a 
riziká alebo kategórie rizík, ktoré nie sú 
zahrnuté do týchto požiadaviek.

Or. en
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Odôvodnenie

Toto nariadenie musí aj naďalej pôsobiť ako „záchranná sieť“ pre bezpečnosť výrobkov, ako 
sa v súčasnosti zdôrazňuje v smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ak sa vzťahuje na 
prípady, v ktorých nie sú k dispozícii špecifickejšie bezpečnostné ustanovenia právnych 
predpisov Únie, a zaisťovať tým bezpečnosť všetkých výrobkov uvádzaných na trh.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti 
a, v uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu nepredstavuje v súvislosti 
s používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti 
a, v uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu nepredstavuje v súvislosti 
s používaním žiadne riziko alebo len 
minimálne riziko, ktoré sa považuje za 
prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou 
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „nebezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý nie je bezpečným výrobkom 
v zmysle bodu 1;

Or. en

(Pozri znenie článku 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) „závažné riziko“ je riziko, ktoré si 
vyžaduje rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia vrátane prípadov, keď účinky 
nemusia byť bezprostredné.

(17) „závažné riziko“ je riziko alebo 
vystavenie riziku, ohrozeniu alebo 
nebezpečenstvu vrátane prípadov, keď 
účinky nemusia byť bezprostredné, ktoré si 
vyžaduje rýchly zásah a nadväzné 
opatrenia orgánov verejnej moci;

Or. en

(Pozri znenie článku 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) „služba“ je akákoľvek samostatne 
zárobková hospodárska činnosť, ktorá je 
obyčajne poskytovaná za odplatu, ako sa 
uvádza v článku 57 ZFEÚ;

Or. en

(Pozri znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu, Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.)

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Zákaz uvádzania na trh, dovozu a výroby 

alebo vývozu výrobkov imitujúcich 
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potraviny
Členské štáty prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zákaz uvádzania na trh, 
dovozu, výroby a vývozu výrobkov, ktoré 
síce nepatria medzi potraviny, ale 
potraviny pripomínajú a mohli by sa 
s nimi ľahko zameniť z dôvodu ich tvaru, 
vône, farby, vzhľadu, balenia, označenia, 
objemu, veľkosti alebo iných vlastností.

Or. en

(Pozri znenie smernice Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti 

sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.)

Odôvodnenie

Keďže týmto nariadením sa smernica 87/357/EHS o výrobkoch imitujúcich potraviny zrušuje 
a transponuje do aspektov pri hodnotení výrobkov (článok 6 písm. e) tohto nariadenia), nie je 
jasné, či uvádzanie na trh, dovoz a výroba alebo vývoz výrobkov imitujúcich potraviny budú 
aj naďalej zakázané. Prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu sa bude zákaz uvedený v 
smernici 87/357/EHS aj naďalej uvádzať v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predpoklad bezpečnosti nebráni orgánom 
dohľadu nad trhom prijať opatrenia 
podľa ustanovení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../... z ... 
o dohľade nad trhom s výrobkami]*, ak 
existujú nové dôkazy o tom, že výrobok 
napriek takejto zhode či súladu 
predstavuje riziko.
___________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo a dátum 
nariadenia o dohľade nad trhom s 
výrobkami a odkaz na toto nariadenie 
(2013/0048(COD)).

Or. en
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(Pozri znenie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom 
s výrobkami (COM(2013)0075), článok 13 ods. 3.)

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hľadiská hodnotenia bezpečnosti výrobkov Hľadiská hodnotenia súladu výrobkov 
s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie výrobkov v rámci tohto nariadenia znamená hodnotenie súladu s požiadavkami 
na výrobky, a nie hodnotenie bezpečnosti v širokom vymedzení.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak neexistujú harmonizačné právne 
predpisy Európskej únie, európske normy 
alebo požiadavky na ochranu zdravia 
a bezpečnosti stanovené právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, uvedené 
v článku 5 písm. a), b) a c), pri hodnotení 
bezpečnosti výrobku sa zohľadnia 
nasledujúce hľadiská, predovšetkým:

1. Ak neexistujú harmonizačné právne 
predpisy Európskej únie, európske normy 
alebo požiadavky na ochranu zdravia 
a bezpečnosti stanovené právnymi 
predpismi členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, uvedené 
v článku 5 písm. a), b) a c), hospodárske 
subjekty a orgány dohľadu nad trhom v 
členských štátoch pri hodnotení 
bezpečnosti výrobku zohľadnia zásadu 
predbežnej opatrnosti ustanovenú v 
článku 191 ods. 2 ZFEÚ a nasledujúce 
hľadiská, predovšetkým:

Or. en



PR\941359SK.doc 31/54 PE513.309v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov;

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti, 
staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím, pričom sa zohľadní 
zraniteľnosť v dôsledku špecifických 
kategórií výrobkov;

Or. en

Odôvodnenie

Širšie vymedzenie zraniteľných spotrebiteľov je prevzaté z odôvodnenia 13 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým 
v prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou
z dôvodu jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, 
balenia, označenia, objemu, veľkosti
alebo iných vlastností.

(e) vzhľad a vlastnosti výrobku, jeho 
balenie a jeho prezentovanie 
spotrebiteľom alebo iným kupujúcim. 
Zahŕňa to potenciálne zavádzajúci 
vzhľad, predovšetkým v prípadoch, keď 
výrobok akokoľvek pripomína iný 
predmet, ktorý sa všeobecne považuje za 
príťažlivý pre deti alebo určený na 
používanie deťmi z dôvodu jeho vzhľadu 
alebo vlastností, hoci nie je určený na 
používanie deťmi.

Or. en

(Pozri znenie rozhodnutia Komisie 2008/357/ES, Ú. v. EÚ L 120, 7.5.2008, s. 11.)

Odôvodnenie

Je potrebné, aby výrobky príťažlivé pre deti boli zahrnuté do komplexného legislatívneho 
rámca Únie. Účelom je vždy prevziať tieto špecifikácie a charakteristiky do posudzovania 
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bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) racionálne očakávania spotrebiteľa 
týkajúce sa bezpečnosti, pokiaľ ide o jeho 
povahu, zloženie a zamýšľané používanie.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena s cieľom zohľadniť pri hodnotení súladu s bezpečnostnými požiadavkami aj ďalšie 
aspekty.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ab (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ab) zásada predbežnej opatrnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) či výrobok, kategórie alebo skupiny 
výrobkov spôsobili zranenia, na ktoré bola 
upozornená celoeurópska databáza 
zranení zavedená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../... z ... 
o dohľade nad trhom s výrobkami]*.
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_____________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo a dátum 
nariadenia o dohľade nad trhom s 
výrobkami a odkaz na toto nariadenie 
(2013/0048(COD)).

Or. en

Odôvodnenie

Vytvorenie celoeurópskej databázy zranení musí byť zahrnuté do nadchádzajúceho 
nariadenia o dohľade nad trhom s výrobkami (COM(2013)0075).

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) racionálne očakávania spotrebiteľa 
týkajúce sa bezpečnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zmena s cieľom zohľadniť pri hodnotení súladu s bezpečnostnými požiadavkami aj ďalšie 
aspekty.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Označenie CE+

1. Označenie CE+ môže umiestniť iba 
výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca.
2. Označenie CE+ sa môže umiestniť iba 
na spotrebné výrobky, ktorých sa týka toto 
nariadenie, a nesmie sa umiestniť na 



PE513.309v01-00 34/54 PR\941359SK.doc

SK

žiadne iné výrobky.
3. Tým, že výrobca umiestni alebo dá 
umiestniť označenie CE+, oznamuje, že 
výrobok testoval akreditovaný subjekt, 
ktorý je spôsobilý posudzovať bezpečnosť 
konkrétneho výrobku a ktorý ho považuje 
za výrobok spĺňajúci bezpečnostné 
požiadavky stanovené v tomto nariadení.
4. Označenie CE+ je jediným označením, 
ktoré potvrdzuje, že výrobok bol testovaný 
a považuje sa za bezpečný.
5. Zakazuje sa umiestňovať na výrobok 
označenia, znaky a nápisy, ktoré by mohli 
tretie strany zavádzať, pokiaľ ide o 
význam alebo podobu označenia CE+. Na 
výrobky sa môže umiestniť akékoľvek iné 
označenie, iba ak sa tým nenaruší 
viditeľnosť, čitateľnosť a význam 
označenia CE+.
6. Členské štáty zabezpečia správne 
vykonávanie systému označovania CE+ a 
v prípade nesprávneho používania tohto 
označenia prijmú vhodné opatrenia. 
Členské štáty takisto ustanovia sankcie za 
porušenie, ktoré môžu v prípade 
závažného porušenia zahŕňať 
trestnoprávne sankcie. Tieto sankcie 
musia byť primerané závažnosti 
priestupku a musia predstavovať účinný 
odrádzajúci prostriedok proti 
nesprávnemu používaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Označenie CE spotrebiteľom oznamuje, že výrobok je bezpečný. Označenie CE je však iba 
oznámenie výrobcu o tom, že preberá zodpovednosť za súlad výrobku so všetkými 
uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch. Navrhované 
označenie CE+ bude doplnením označenia CE a oznamuje, že označený výrobok testovala 
nezávislá tretia strana a že ho príslušný subjekt považuje za bezpečný.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úmerne k možným rizikám výrobku 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje (primerane výrobku):

Úmerne k možným rizikám výrobku 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 20 prijímať delegované akty, v 
ktorých určí hľadiská, ktoré výrobca musí 
preskúmať pri analýze možných rizík, a to 
aj formát analýzy uvedený v písmene (b) 
prvého pododseku tohto odseku. Pri 
prijímaní týchto aktov Komisia zohľadní 
všetky existujúce nástroje na analýzu rizík 
s cieľom minimalizovať dodatočnú záťaž 
pre výrobcov, a to aj osvedčené postupy 
medzi výrobcami.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka bezpečnosti už v štádiu návrhu a ustanovuje povinnosť 
výrobcov vykonávať čo najskôr počas fázy navrhovania výrobku dôslednú analýzu rizík. 
Komisia je vyzvaná, aby používala existujúce nástroje, ktoré sú už k dispozícii, a najmä aby 
ich prepojila s činnosťou, ktorú v súčasnosti vykonáva v rámci viacročného plánu, s cieľom 
zaviesť všeobecnú metodiku EÚ na posudzovanie rizík výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 
bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený, okrem prípadov, keď 
výrobok možno bezpečne a v súlade 
s účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií.

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 
bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustená veta sa neuvádza v článku R2 ods. 7 rozhodnutia 768/2008/ES.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem 
toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť 
zhodu predmetného výrobku, jeho 
stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov), ak je to potrebné, a 
primerané a účinné upozornenie 
spotrebiteľov, ktorí sú ohrození v 
dôsledku nezhody výrobku s normami.
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
bezpečný, výrobcovia o tom bezodkladne 
informujú príslušné orgány dohľadu nad 
trhom členských štátov, v ktorých výrobok 
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opatreniach. sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

Or. en

(Pozri znenie článku 5 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES 
z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.)

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Upozornenia ovplyvňujúce 
rozhodnutie o kúpe výrobku, napríklad 
upresňujúce minimálny a maximálny vek 
alebo váhu používateľov a iné dôležité 
upozornenia, sú uvedené na obale 
výrobku alebo sú iným spôsobom jasne 
viditeľné pre spotrebiteľa pred kúpou 
vrátane prípadov, keď sa kúpa 
uskutočňuje na internete.

Or. en

Odôvodnenie

Treba posilniť informácie poskytované spotrebiteľom, najmä pokiaľ ide o predaj online, pri 
ktorom môžu spotrebitelia ťažko skontrolovať konkrétne informácie o výrobku a na jeho 
obale.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dovozcovia zabezpečia, aby boli 
k výrobku priložené pokyny 
a bezpečnostné informácie v jazyku, 
ktorému spotrebitelia bez problémov 

Dovozcovia zabezpečia, aby boli 
k výrobku priložené pokyny 
a bezpečnostné informácie v jazyku, 
ktorému spotrebitelia bez problémov 
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rozumejú, určenom členským štátom, 
v ktorom je výrobok sprístupnený, okrem 
prípadov, keď výrobok možno bezpečne 
a v súlade s účelom určenia výrobcu 
použiť bez takýchto pokynov 
a bezpečnostných informácií.

rozumejú, určenom členským štátom, 
v ktorom je výrobok sprístupnený.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustená veta sa neuvádza v článku R4 ods. 4 rozhodnutia 768/2008/ES.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dovozca uchováva technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupní orgánom dohľadu nad trhom.

8. Dovozca uchováva k dispozícii pre 
orgány dohľadu nad trhom technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupní týmto orgánom.

Or. en

(Pozri znenie článku R4 ods. 8 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES 
z 9. júla 2008 o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh.)

Odôvodnenie

Ide o dôsledné zosúladenie so znením článku R4 ods. 8 uvedeného rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Upozornenia, ktoré môžu ovplyvniť 
rozhodnutie o kúpe výrobku, napríklad 
upresňujúce minimálny a maximálny vek 
alebo váhu používateľov a iné dôležité 
upozornenia, sú uvedené na 
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spotrebiteľskom obale alebo sú iným 
spôsobom jasne viditeľné pre spotrebiteľa 
pred kúpou vrátane prípadov, keď sa 
kúpa uskutočňuje na internete.

Or. en

Odôvodnenie

Treba posilniť informácie poskytované spotrebiteľom, najmä pokiaľ ide o predaj online, pri 
ktorom môžu spotrebitelia ťažko skontrolovať konkrétne informácie o výrobku a na jeho 
obale.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) nebezpečný je len obmedzený počet 
dobre identifikovaných výrobkov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) príčina rizika výrobku je taká, že 
poznatky o nej nepredstavujú informácie 
užitočné pre tieto orgány alebo pre 
verejnosť.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je takmer nemožné vymedziť, čo predstavuje „informácie užitočné pre tieto orgány alebo pre 
verejnosť“.
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, 
v ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nemusia na výrobku 
ako takom uvádzať informácie stanovené 
v článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3.

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 prijímať delegované akty, 
v ktorých určí výrobky, kategórie alebo 
skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu 
nízkej miery rizika nemusia na výrobku 
ako takom uvádzať informácie stanovené 
v článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3. Tieto 
delegované akty sa prijmú v dostatočnom 
časovom predstihu pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pre hospodárske subjekty je potrebné v dostatočnom predstihu vedieť, na ktoré výrobky sa 
vzťahuje článok 13.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 15 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vysledovateľnosť výrobkov Vysledovateľnosť určitých výrobkov

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie je potrebné, keďže navrhovaný systém vysledovateľnosti sa týka iba osobitných 
výrobkov alebo kategórií výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 15a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Kontaktné miesta pre bezpečnosť 

výrobkov
1. Členské štáty určia na svojich územiach 
kontaktné miesta pre bezpečnosť 
výrobkov a oznámia ich kontaktné údaje 
ostatným členským štátom a Komisii.
2. Komisia zostaví a pravidelne 
aktualizuje zoznam kontaktných miest pre 
bezpečnosť výrobkov a uverejňuje ho 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 
Komisia túto informáciu sprístupní aj na 
svojej internetovej stránke.

Or. en

(Pozri znenie článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 
2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych 

technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh 
v inom členskom štáte.)

Odôvodnenie

Je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti kontaktných miest pre výrobky tým, že sa uľahčí 
odborná príprava týkajúca sa právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a že sa budú šíriť 
informácie medzi priemyselnými odvetviami a pre hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 15b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15b
Úlohy kontaktných miest pre bezpečnosť 

výrobkov
1. Kontaktné miesta pre bezpečnosť 
výrobkov na požiadanie, okrem iného, 
hospodárskeho subjektu alebo 
príslušného orgánu iného členského štátu 
poskytujú tieto informácie:
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(a) technické pravidlá uplatniteľné na 
osobitný typ výrobkov na území sídla 
týchto kontaktných miest pre bezpečnosť 
výrobkov a informácie o tom, či daný typ 
výrobku podľa právnych predpisov 
daného členského štátu podlieha 
požiadavke predchádzajúceho povolenia, 
spolu s informáciami o zásade 
vzájomného uznávania ustanovenými v 
nariadení (ES) č. 764/2008 
a o uplatňovaní tohto nariadenia na 
území daného členského štátu;
(b) kontaktné údaje príslušných orgánov 
v rámci daného členského štátu, 
umožňujúce priamy kontakt na ne, 
vrátane podrobných údajov orgánov 
zodpovedných za dohľad nad 
uplatňovaním predmetných technických 
pravidiel na území daného členského 
štátu;
(c) opravné prostriedky všeobecne 
dostupné na území daného členského 
štátu v prípade sporu medzi príslušnými 
orgánmi a hospodárskym subjektom.
2. Kontaktné miesta pre bezpečnosť 
výrobkov odpovedajú na každú žiadosť 
uvedenú v odseku 1 do 15 pracovných dní 
od jej prevzatia.
3. Kontaktné miesta pre bezpečnosť 
výrobkov v členskom štáte, v ktorom 
dotknutý hospodársky subjekt uviedol 
daný výrobok na trh v súlade s právnymi 
predpismi, môžu hospodárskemu subjektu 
alebo príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 6 nariadenia (ES) č. 764/2008 
poskytnúť všetky relevantné informácie 
alebo zistenia.
4. Členské štáty zriadia v rámci 
kontaktných miest pre bezpečnosť 
výrobkov kancelárie s cieľom vo 
všeobecnosti uľahčiť odbornú prípravu o 
právnych predpisoch a požiadavkách 
týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov a šíriť 
informácie medzi priemyselnými 
odvetviami v záujme podpory vzdelávania 
hospodárskych subjektov o požiadavkách 
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na bezpečnosť výrobkov.
5. Kontaktné miesta pre bezpečnosť 
výrobkov nevyberajú za poskytnutie 
informácií podľa odseku 1 žiadne 
poplatky.

Or. en

(Pozri znenie článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 
2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych 

technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh 
v inom členskom štáte.)

Odôvodnenie

Je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti kontaktných miest pre výrobky tým, že sa uľahčí 
odborná príprava týkajúca sa právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a že sa budú šíriť 
informácie medzi priemyselnými odvetviami a pre hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže pri niektorých
výrobkoch, kategóriách alebo skupinách 
výrobkov, ktoré sú z dôvodu špecifických 
vlastností alebo špecifických podmienok 
distribúcie či použitia typické v tom, že 
predstavujú závažné riziko pre zdravie 
a bezpečnosť osôb, vyžadovať od 
hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú 
a sprístupňujú predmetné výrobky na trh, 
aby zriadili alebo uplatňovali systém 
vysledovateľnosti.

1. Komisia môže pri výrobkoch 
oznámených v systéme RAPEX z dôvodu, 
že predstavujú závažné riziko pre zdravie 
a bezpečnosť osôb, alebo oznámených v 
celoeurópskej databáze zranení zavedenej 
nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. [.../... z ... o dohľade nad 
trhom s výrobkami]*, alebo pri výrobkoch, 
ktoré možno z dôvodu špecifických 
vlastností alebo špecifických podmienok 
distribúcie či použitia považovať za 
typické v tom, že predstavujú závažné 
riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb, 
vyžadovať od hospodárskych subjektov, 
ktoré uvádzajú a sprístupňujú predmetné 
výrobky na trhu, aby zriadili alebo 
uplatňovali systém vysledovateľnosti.
______________

* Ú. v. EÚ: vložte prosím číslo a dátum 
nariadenia o dohľade nad trhom s 
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výrobkami a odkaz na toto nariadenie 
(2013/0048(COD)).

Or. en

Odôvodnenie

Opakujúce sa oznámenia v systéme RAPEX alebo oznámenia v celoeurópskej databáze 
zranení jasne ukazujú, že pre konkrétnu skupinu výrobkov sú potrebné osobitné opatrenia 
týkajúce sa vysledovateľnosti a že Komisia by mala byť oprávnená podniknúť potrebné kroky 
po konzultácii so zainteresovanými stranami. Zahrnutím výrobkov, ktoré zatiaľ neboli 
oznámené v systéme RAPEX, je Komisia oprávnená podniknúť potrebné kroky bez toho, aby 
musela čakať na oznámenie v systéme RAPEX.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny 
výrobkov typické v tom, že predstavujú 
závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť 
osôb podľa odseku 1;

(a) určia výrobky oznámené 
prostredníctvom systému RAPEX alebo v 
celoeurópskej databáze zranení a výrobky, 
kategórie alebo skupiny výrobkov, ktoré 
možno považovať za typické v tom, že 
predstavujú závažné riziko pre zdravie 
a bezpečnosť osôb podľa odseku 1.

Or. en

Odôvodnenie

Opakujúce sa oznámenia v systéme RAPEX alebo oznámenia v celoeurópskej databáze 
zranení jasne ukazujú, že pre konkrétnu skupinu výrobkov sú potrebné osobitné opatrenia 
týkajúce sa vysledovateľnosti a že Komisia by mala byť oprávnená podniknúť potrebné kroky 
po konzultácii so zainteresovanými stranami. Zahrnutím výrobkov, ktoré zatiaľ neboli 
oznámené v systéme RAPEX, je Komisia oprávnená podniknúť potrebné kroky bez toho, aby 
musela čakať na oznámenie v systéme RAPEX.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme žiadosť uvedenú v prvom 
pododseku formou vykonávacieho 
rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 19 ods. 3.

Komisia prijme žiadosť uvedenú v prvom 
pododseku prostredníctvom
vykonávacieho aktu po konzultácii so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami a s výborom zriadeným podľa 
článku 19 ods. 1. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 3.

Or. en

(Pozri znenie článku 10 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 
z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii.)

Odôvodnenie

So zainteresovanými stranami a s odborníkmi z jednotlivých odvetví – ako sa uvádza 
v nariadení (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii – je potrebné konzultovať, keď 
Komisia požaduje normy.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa členský štát domnieva, že 
európska norma uvedená v článku 16 
nespĺňa v plnej miere požiadavky, ktoré si 
kladie za cieľ, ani požiadavku všeobecnej 
bezpečnosti stanovenú v článku 4, 
informuje o tom Komisiu a doplní 
podrobné vysvetlenie. Komisia rozhodne 
o tom, či:

1. Ak sa členský štát domnieva, že 
európska norma uvedená v článku 16 
nespĺňa v plnej miere požiadavky, ktoré si 
kladie za cieľ, ani požiadavku všeobecnej 
bezpečnosti stanovenú v článku 4, 
informuje o tom Komisiu a doplní 
podrobné vysvetlenie. Komisia po 
konzultácii s výborom zriadeným podľa 
článku 19 ods. 1 rozhodne o tom, či:

Or. en

(Pozri znenie článku 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 
z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii.)

Odôvodnenie

Odborníci členských štátov z jednotlivých odvetví musia byť zapojení, keď Komisia vydáva 
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rozhodnutie o námietkach voči harmonizovaným normám.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým 
situáciu malých a stredných podnikov. 
Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil 
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
obrat podnikov. Sankcie sa môžu zvýšiť, 
ak sa príslušný hospodársky subjekt už 
dopustil podobného porušenia, a môžu 
zahŕňať trestné postihy za závažné 
porušenia.

Or. en

Odôvodnenie

Ak by sankcie mali zohľadňovať veľkosť podnikov, možní nečestní obchodníci by neboli 
odrádzaní, keďže malé podniky by ľahko mohli nepretržite porušovať predpisy, čo by malo 
vážny dosah na bezpečnosť výrobkov na jednotnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Sankcie sa vyčlenia na činnosti 
orgánov dohľadu nad trhom v príslušnom 
členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr [päť] rokov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia Komisia 
zhodnotí jeho uplatňovanie a postúpi 
hodnotiacu správu Európskemu parlamentu 
a Rade. V správe sa zhodnotí, či nariadenie 
dosiahlo stanovené ciele, predovšetkým 
pokiaľ ide o rozšírenie ochrany 
spotrebiteľov pred nebezpečnými 
výrobkami, pričom sa zohľadní jeho vplyv 
na podniky, predovšetkým malé a stredné 
podniky.

Najneskôr ... * Komisia zhodnotí jeho 
uplatňovanie tohto nariadenia a postúpi 
hodnotiacu správu Európskemu parlamentu 
a Rade. V správe sa zhodnotí, či nariadenie 
dosiahlo stanovené ciele, predovšetkým 
pokiaľ ide o rozšírenie ochrany 
spotrebiteľov pred nebezpečnými 
výrobkami v súlade s článkom 4 tohto 
nariadenia, pričom sa zohľadní jeho vplyv 
na podniky, predovšetkým malé a stredné 
podniky. V tejto správe sa okrem iného 
posúdi ovplyvňovanie a vzájomné 
pôsobenie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 a 
tohto nariadenia.
_____________

* Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: päť 
rokov od dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr ...*Komisia zhodnotí, či je 
uskutočniteľné, aby sa koordinovaným 
spôsobom zaviedol systém sankcií pre 
hospodárske subjekty, ktoré na vnútorný 
trh zámerne uvádzajú nebezpečné výrobky 
alebo výrobky, ktoré nie sú v súlade s 
normami, a postúpi príslušnú správu 
Európskemu parlamentu a Rade.
______________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: päť 
rokov od dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia.



PE513.309v01-00 48/54 PR\941359SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 22a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Články 9 a 10 nariadenia (ES) 
č. 764/2008 sa zrušujú s účinnosťou od 
...*.

_______
* Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum začatia 
uplatňovania tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zrušenie vyplýva zo zavedenia kontaktných miest pre bezpečnosť výrobkov v tomto nariadení.



PR\941359SK.doc 49/54 PE513.309v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Keď Komisia 13. februára 2013 prišla so svojím návrhom nariadenia o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov, tento návrh bol predkladaný uprostred dlhej a vyčerpávajúcej krízy 
pre európskych spotrebiteľov a podniky. Návrh sa preto dostal doprostred diskusie medzi 
reguláciou a zjednodušovaním právnych predpisov Únie.

Spravodajkyňa by chcela poskytnúť spoľahlivú odpoveď na túto zásadnú a nekonečnú debatu. 
Z pohľadu spravodajkyne je nepochybné, že dobre fungujúci jednotný trh si vyžaduje dva 
zásadné prvky: bezpečnosť pre spotrebiteľov a rovnaké podmienky pre podniky. Spotrebitelia 
môžu byť bezpeční iba prostredníctvom regulácie a požiadaviek. Iba vďaka bezpečným 
výrobkom budú spotrebitelia nabádaní, aby kupovali viac výrobkov na jednotnom trhu. 
Bezpečnosť výrobkov je kľúčom k zabezpečeniu dobre fungujúceho jednotného trhu 
a prostredníctvom toho uľahčí rast pre európske podniky a prosperitu v Únii.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta návrh Komisie, keďže sa vo veľkej časti približuje 
odporúčaniam uznesenia Európskeho parlamentu o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov a dohľade nad trhom1. Nariadenie o bezpečnosti spotrebných výrobkov sa týka 
veľkej časti jednotného trhu. Ako Komisia uvádza vo svojom hodnotení vplyvu2, pokiaľ ide 
o spotrebné výrobky – harmonizované a neharmonizované – objem obchodu v rámci EÚ 
medzi rokmi 2008 a 2010 dosiahol sumu takmer 1 bilión EUR. 

Európski spotrebitelia sa však pri aktivitách na jednotnom trhu necítia bezpečne. Podľa 
prieskumu Komisie, ktorý vykonal Eurobarometer v roku 2012, si 27 % spotrebiteľov 
myslelo, že výrazný podiel nepotravinových spotrebných výrobkov na jednotnom trhu je 
nebezpečný3. 

Výročná správa o fungovaní systému rýchleho varovania pre nebezpečné nepotravinové 
výrobky (RAPEX) z roku 2012 okrem toho poukázala na zvýšenie počtu varovaní 
o výrobkoch oznámených v systéme RAPEX o 26 % v porovnaní s údajmi z roku 20114. Časť 
tohto zvýšenia je nepochybne spôsobená zlepšením činností dohľadu nad trhom v členských 
štátoch, je však takisto nepochybné, že počet nebezpečných výrobkov na jednotnom trhu 
rastie.

Spravodajkyňa to považuje za neprijateľné, keďže nedostatok dôvery voči jednotnému trhu vo 
všeobecnosti bráni v raste a prosperite v Únii. Zásadným kľúčom na riešenie tohto problému 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
a dohľade nad trhom (2010/2085(INI)).
2 Pracovný dokument útvarov Komisie, hodnotenie vplyvu, balík o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom, 
SWD(2013)033 final, s. 9.
3 Výročná správa o fungovaní systému rýchleho varovania pre nebezpečné nepotravinové výrobky z roku 2012, 
s. 42.
4 Výročná správa o fungovaní systému rýchleho varovania pre nebezpečné nepotravinové výrobky z roku 2012, 
kapitola II.



PE513.309v01-00 50/54 PR\941359SK.doc

SK

je dobre fungujúci systém bezpečnosti výrobkov ustanovený v tomto nariadení.

Horizontálne otázky

Nariadenie o bezpečnosti spotrebných výrobkov ako všeobecná záchranná sieť
Pre spravodajkyňu je nanajvýš dôležité, aby toto nariadenie naďalej pôsobilo ako „záchranná 
sieť“ pre bezpečnosť výrobkov. V rámci súčasnej legislatívy sa v smernici o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov1 zdôrazňuje, že táto smernica sa vzťahuje na prípady, v ktorých nie sú 
k dispozícii špecifickejšie bezpečnostné ustanovenia právnych predpisov Únie, čím sa 
zaisťuje bezpečnosť všetkých výrobkov uvádzaných na trh. 

Vďaka zosúladeniu súčasných ustanovení s týmto nariadením bude mať nariadenie 
o bezpečnosti spotrebných výrobkov funkciu „dáždnika“ v záujme vyplnenia uvedenej 
medzery. Spravodajkyňa preto uvádza, že nariadenie bude pôsobiť ako legislatívny rámec 
horizontálnej povahy na širokom základe s cieľom zaoberať sa výrobkami, ktoré už existujú 
alebo môžu byť vyvinuté, a takisto s cieľom vypĺňať medzery.

Opätovné zavedenie zásady predbežnej opatrnosti
Bezpečnostná sieť pre právne predpisy Únie v oblasti výrobkov musí poskytovať efektívne 
požiadavky na bezpečnosť. Spravodajkyňa sa však domnieva, že návrh Komisie má jeden 
veľký nedostatok: odkaz na zásadu predbežnej opatrnosti v smernici o všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov2, keď sa posudzovanie možných rizík výrobkov vypustilo.

Podľa názoru spravodajkyne toto nie je správny signál, ktorý sa má vyslať spotrebiteľom, 
hospodárskym subjektom a orgánom dohľadu nad trhom. Namiesto toho treba opätovne 
zaviesť zásadu predbežnej opatrnosti – ako sa uvádza v článku 191 ods. 2 ZFEÚ – s cieľom 
zabezpečiť pri hodnotení bezpečnosti výrobkov riadne posudzovanie zásadných 
bezpečnostných hľadísk.

Opätovným zavedením zásady predbežnej opatrnosti spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu 
zachovania tejto horizontálnej zásady a základného aspektu v záujme bezpečnosti výrobkov 
a bezpečnosti spotrebiteľov.

Dôsledné zosúladenie s novým legislatívnym rámcom
Jednou z najdôležitejších inovácií v návrhu Komisie o bezpečnosti spotrebných výrobkov je 
zosúladenie povinností hospodárskych subjektov podľa rozhodnutia 768/2008/ES3 s týmto 
nariadením. Ide o inováciu, keďže toto rozhodnutie – ako súčasť nového legislatívneho rámca 
– bolo doposiaľ začlenené iba do harmonizovaných právnych predpisov Únie, zatiaľ čo 
kapitola II tohto nariadenia sa týka len neharmonizovaných výrobkov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je rozhodujúce zabezpečiť konzistentnosť všetkých právnych 
predpisov Únie, pokiaľ ide o povinnosti hospodárskych subjektov. Zosúladenie ustanovení 
rozhodnutia s týmto nariadením sa preto bude dodržiavať tak dôsledne, ako je to možné, a to 
                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
2 Článok 8 ods. 2 a odôvodnenie 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 
o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
3 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci pre uvádzanie 
výrobkov na trh.
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prostredníctvom úsilia nemeniť znenie ustanovení, ktoré už boli zavedené v rozhodnutí 
a transponované do tohto nariadenia.

Zvýšený dôraz na bezpečnosť už v štádiu návrhu
Bezpečnosť výrobkov bude vždy zodpovednosťou výrobcov. Zabezpečenie toho, aby 
výrobcovia automaticky zohľadňovali bezpečnosť výrobku už v štádiu návrhu, môže mať 
veľký dosah na bezpečnosť výrobkov na trhu a pritom usporiť zdroje v oblasti dohľadu nad 
trhom.

Spravodajkyňa požiada Komisiu, aby vypracovala užívateľsky ústretovú a účinnú metódu, 
ktorou by hospodárske subjekty mohli posudzovať všetky riziká výrobku pred jeho uvedením 
na trh.

Hlavné návrhy
Spravodajkyňa sa okrem uvedených štyroch horizontálnych otázok sústredí na tieto hlavné 
návrhy:

Zraniteľní spotrebitelia
Treba osobitne zohľadniť zraniteľných spotrebiteľov na jednotnom trhu. Pri posudzovaní 
bezpečnosti výrobkov je zraniteľnosť spotrebiteľov kľúčovým faktorom pri určovaní toho, či 
je výrobok bezpečný alebo nie. Spravodajkyňa ďalej považuje za potrebné zohľadňovať pri 
posudzovaní bezpečnosti výrobkov pojem „výrobky príťažlivé pre deti“. 

Krajina pôvodu
Návrh Komisie zavádza požiadavku týkajúcu sa údaju o pôvode výrobkov na ich obale. 
Spravodajkyňa zachováva návrh uvedený v článku 7, pretože je kľúčom k zlepšovaniu 
vysledovateľnosti pre orgány dohľadu nad trhom a zvyšovaniu transparentnosti 
dodávateľského reťazca, a tým aj k posilňovaniu dôvery spotrebiteľov v jednotný trh.

Označenie CE+
Označenie CE spotrebiteľom oznamuje, že výrobok je bezpečný. Označenie CE je však iba 
oznámenie výrobcu o tom, že preberá zodpovednosť za súlad výrobku so všetkými 
uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch. 
Spravodajkyňa navrhuje zaviesť nové označenie CE+ s cieľom oznamovať, že označený 
výrobok testovala nezávislá tretia strana a že ho príslušný subjekt považuje za bezpečný. 
Nové označenie CE+ bude teda doplnením súčasného označenia CE.

Transatlantický dialóg
Spolupráca s orgánmi Spojených štátov amerických pre bezpečnosť výrobkov a dohľad nad 
trhom má rozhodujúci význam pre zlepšenie súčasného stavu a legislatívneho režimu v Únii. 
Prostredníctvom formálnej spolupráce, dialógu a výmeny najlepších postupov môže Únia od 
USA získať skúsenosti, pokiaľ ide o lepšie a efektívnejšie právne predpisy. Spravodajkyňa sa 
pred uplynutím termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k tejto správe zapojí do 
dialógu so zástupcami americkej vlády a možno v tejto fáze predloží pozmeňujúce návrhy 
k transatlantickému dialógu.

Kontaktné miesta pre bezpečnosť výrobkov
Na základe nariadenia 764/2008 o postupoch týkajúcich sa uplatňovania určitých 
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vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 
uvedené na trh v inom členskom štáte, sa v každom členskom štáte zriaďujú kontaktné miesta 
pre bezpečnosť výrobkov s cieľom informovať hospodárske subjekty o pravidlách 
vzájomného uznávania, ako sa v tomto nariadení uvádza. Spravodajkyňa sa však domnieva, 
že je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti týchto kontaktných miest pre výrobky tým, že sa 
uľahčí odborná príprava týkajúca sa právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a že sa budú 
šíriť informácie medzi priemyselnými odvetviami a pre hospodárske subjekty.

Sankcie
Sankcie a postihy treba zosúladiť a vyčleniť tak, aby nečestní obchodníci uhrádzali väčšinu 
nákladov na činnosti dohľadu nad trhom. V súčasnosti platia náklady na dohľad nad trhom 
v Únii daňoví poplatníci. V budúcnosti budú mať sankcie rozhodujúci význam pre 
predchádzanie tomu, aby nečestní obchodníci vstupovali na jednotný trh, a pre ich odrádzanie, 
pričom budú primerané a spravodlivé.

Predaj online
Vzhľadom na počet výrobkov z tretích krajín, ktoré spotrebitelia nakupujú online a ktoré 
nemusia byť v súlade s európskymi bezpečnostnými požiadavkami a normami, čo ohrozuje 
bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov, napokon spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu dôsledne sa 
zameriavať na posilňovanie dôvery spotrebiteľov v elektronický obchod prostredníctvom 
vzdelávacích a informačných kampaní iniciovaných Komisiou.
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PRÍLOHA – ZOZNAM PRÍSPEVKOV ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Tento zoznam zainteresovaných strán bol zostavený na základe schôdzí, e-mailov a stanovísk 
od januára 2010 do uplynutia lehoty pre tento návrh správy v júni 2013.

Treba poznamenať, že tento zoznam nie je úplný. Je vcelku nemožné opísať všetky druhy 
podpory spravodajkyne počas tohto legislatívneho obdobia. Spravodajkyňa sa navyše v 
Európskom parlamente zaoberala témou bezpečnosti výrobkov od roku 2008. Zdroje 
inšpirácie sú teda rozsiahle a je ťažké ich úplne zachytiť.

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
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Konfederácia dánskeho priemyslu
 Dánska obchodná komora
 Dánska rada spotrebiteľov
 Dánsky úrad pre technickú bezpečnosť
 Dánska nadácia pre normy
 GR SANCO
 ETUI (Európsky odborový inštitút)
 Eurocommerce
 Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Európske združenie výrobcov pneumatík a iných gumárenských produktov (European 

Tyre & Rubber Manufacturers’ Association)
 Nadchádzajúce litovské predsedníctvo Rady Európskej únie (jeseň 2013)
 Írske predsedníctvo Rady Europskej únie (jar 2013)
 Jean-Philippe MONTFORT, partner v spoločnosti MayerBrown
 LEGO a TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Stále zastúpenie Rakúska v Európskej únii
 Stále zastúpenie Dánska v Európskej únii
 Stále zastúpenie Holandska v Európskej únii
 Mr Torben RAHBEK, nezávislý konzultant
 TÜV
 UL DEMKO
 U.S. Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC)
 VELUX Dánsko 
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