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Pozmeňujúci návrh 10
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať, pričom 
treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä 
u detí, seniorov a postihnutých osôb.

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti, zloženie, 
pravosť a vzhľad, ako aj kategórie 
spotrebiteľov, ktoré budú výrobok 
pravdepodobne používať, pričom treba 
zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä u detí, 
seniorov a postihnutých osôb.

Or. it

Odôvodnenie

Informácie určené pre spotrebiteľov sú doplnené označením materiálov, z ktorých sa daný 
výrobok skladá. Pravosť výrobku a existencia ochrannej známky preukazujú, že výrobok 
zodpovedá kvalitatívnym normám uznávaným na európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 11
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať, pričom 
treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä 
u detí, seniorov a postihnutých osôb.

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti, pravosť
a vzhľad, ako aj kategórie spotrebiteľov, 
ktoré budú výrobok pravdepodobne 
používať, pričom treba zohľadniť ich 
zraniteľnosť, najmä u detí, seniorov 
a postihnutých osôb.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 12
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V prípade výrobkov, ktoré 
nepodliehajú harmonizačným právnym 
predpisom Únie, normám EÚ či 
vnútroštátnym právnym predpisom 
o požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdravia, posúdia hospodárske subjekty 
bezpečnosť výrobkov podľa špecifických 
kritérií, na základe ktorých určia mieru 
rizika spojeného s daným výrobkom. 
Orgány dohľadu nad trhom môžu 
hospodárskym subjektom poskytovať 
pomoc pri posudzovaní bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité,  aby orgány dohľadu nad trhom poskytovali hospodárskym subjektom (napr. 
výrobcom, dovozcom atď.) pomoc pri posudzovaní rizika spojeného s výrobkami, najmä 
pokiaľ sa na tieto výrobky nevzťahujú harmonizačné právne predpisy alebo európske normy. 
Posudzovanie bezpečnosti môže byť zložité najmä v prípade dovážaných výrobkov, keďže 
dovozcovia nepoznajú všetky vlastnosti výrobku.

Pozmeňujúci návrh 13
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „riziko“ znamená riziko, ktoré má 
potenciál negatívne ovplyvniť zdravie a 
bezpečnosť osôb vo všeobecnosti, zdravie 
a bezpečnosť na pracovisku, ochranu 
spotrebiteľa, životné prostredie a verejnú 
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bezpečnosť, ako aj iné verejné záujmy v 
takom rozsahu, ktorý prekračuje rámec 
rizika považovaného za primerané a 
prijateľné v bežných alebo racionálne 
predvídateľných podmienkach používania 
dotknutého výrobku vrátane životnosti a 
prípadne uvedenia do prevádzky, 
inštalácie a požiadaviek na údržbu;

Or. en

Odôvodnenie

Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov obsahuje len vymedzenie „závažného rizika“. 
V záujme konzistentnosti s nariadením o dohľade nad trhom by sa v tejto smernici malo 
uvádzať aj všeobecné vymedzenie rizika.

Pozmeňujúci návrh 14
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku
a vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovania výrobkov od používateľa(-ov). 
Systém identifikácie výrobkov 
a vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia 
a hospodárske subjekty dostanú presné 
informácie o nebezpečných výrobkoch, 
čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa 
zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky 
by preto mali obsahovať informácie 
umožňujúce ich identifikáciu 
a identifikáciu výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, identifikáciu dovozcu. Výrobcovia 
by mali vypracovať aj technickú 
dokumentáciu k svojim výrobkom, pričom 
si môžu vybrať jej najvhodnejší 
a nákladovo-efektívny spôsob, napr. 

(20) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky 
výrobky umiestnené na trhu EÚ boli 
bezpečné a zaručila sa tak okrem iného 
vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov. 
Zdôrazňuje, že identifikácia výrobku, 
uvedenie pôvodu a vysledovateľnosť
výrobkov v celom dodávateľskom reťazci 
pomôže identifikovať hospodárske 
subjekty a prijať účinné nápravné opatrenia 
proti nebezpečným výrobkom, ako napr. 
cielené sťahovanie výrobkov od 
používateľa(-ov). Systém identifikácie 
výrobkov a vysledovateľnosti zaistí, aby
spotrebitelia a hospodárske subjekty 
dostali presné informácie o nebezpečných 
výrobkoch, čím sa prehĺbi dôvera v trh 
a predíde sa zbytočným narušeniam 
obchodu. Výrobky by preto mali 
obsahovať informácie umožňujúce ich 
identifikáciu a identifikáciu výrobcu a, 
v uplatniteľnom prípade, identifikáciu 
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elektronické prostriedky. Okrem toho by
hospodárske subjekty mali vedieť 
identifikovať subjekty, ktoré ich zásobujú, 
a tie, ktorým ony dodali výrobok. Na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

dovozcu. Výrobcovia by mali vypracovať 
aj technickú dokumentáciu k svojim 
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-najefektívnejší
spôsob, napr. elektronické prostriedky. 
Európsky parlament v tejto súvislosti 
nalieha na Komisiu, aby zriadila verejnú 
databázu s informáciami o bezpečnosti 
spotrebiteľských výrobkov s cieľom zvýšiť 
informovanosť o nebezpečných 
výrobkoch naprieč hranicami v rámci 
vnútorného trhu. Vyzýva Komisiu, aby 
umožnila odborníkom na bezpečnosť 
výrobkov, výrobcom, obchodným 
a spotrebiteľským organizáciám a 
vnútroštátnym orgánom prístup ku 
všetkým príslušným informáciám, pričom 
sa zabezpečí potrebná dôvernosť 
informácií. Hospodárske subjekty by mali 
vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich 
zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. 
Na spracovanie osobných údajov 
vykonávané v rámci tohto nariadenia sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku 
a vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha 
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovania výrobkov od používateľa(-ov). 

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku 
a vysledovateľnosti výrobkov v celom 
dodávateľskom reťazci pomáha 
identifikovať hospodárske subjekty a prijať 
účinné nápravné opatrenia proti 
nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené 
sťahovanie výrobkov od používateľa(-ov)
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Systém identifikácie výrobkov 
a vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia 
a hospodárske subjekty dostanú presné 
informácie o nebezpečných výrobkoch, 
čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa 
zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky 
by preto mali obsahovať informácie 
umožňujúce ich identifikáciu 
a identifikáciu výrobcu a, v uplatniteľnom 
prípade, identifikáciu dovozcu. Výrobcovia 
by mali vypracovať aj technickú 
dokumentáciu k svojim výrobkom, pričom 
si môžu vybrať jej najvhodnejší 
a nákladovo-efektívny spôsob, napr. 
elektronické prostriedky. Okrem toho by 
hospodárske subjekty mali vedieť 
identifikovať subjekty, ktoré ich zásobujú, 
a tie, ktorým ony dodali výrobok. Na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

a likvidácia výrobkov. Systém identifikácie 
výrobkov a vysledovateľnosti zaistí, aby
spotrebitelia a hospodárske subjekty 
dostali presné informácie o nebezpečných 
výrobkoch, čím sa prehĺbi dôvera v trh 
a predíde sa zbytočným narušeniam 
obchodu. Výrobky by preto mali 
obsahovať informácie umožňujúce ich 
identifikáciu a identifikáciu výrobcu a, 
v uplatniteľnom prípade, identifikáciu 
dovozcu. Výrobcovia by mali vypracovať 
aj technickú dokumentáciu k svojim 
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-najefektívnejší
spôsob, napr. elektronické prostriedky. 
Okrem toho by hospodárske subjekty mali 
vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich 
zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. 
Na spracovanie osobných údajov 
vykonávané v rámci tohto nariadenia sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Marielle de Sarnez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Zjednodušený, spoľahlivý 
a harmonizovaný systém označovania 
a certifikácie na európskej úrovni je 
nevyhnutný na to, aby sa v ňom podniky 
a spotrebitelia vedeli orientovať.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 17
Marielle de Sarnez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20b) Označovanie pôvodu výrobkov by 
malo vychádzať z prísnych špecifikácií 
a kritérií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Christofer Fjellner

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.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je koncepcia bezpečnosti výrobkov dôležitá, nie je objektívne preukázané, že povinné 
označovanie pôvodu by pomáhalo bezpečnosti, a preto by bol vhodnejší nelegislatívny prístup 
založený na dobrovoľnosti.  Pridaná hodnota povinného označovania pôvodu by bola okrem 
toho otázna vzhľadom na to, že nevyhnutná a dostatočná vysledovateľnosť je ustanovená v 
článku 8.

Pozmeňujúci návrh 20
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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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) Základnú požiadavku 
vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie 
mena a adresy výrobcu, dopĺňa požiadavka 
uvedenia údaja o pôvode. Údaj o krajine 
pôvodu môže pomôcť identifikovať 
skutočné miesto výroby v prípadoch, keď 
výrobcu nemožno kontaktovať alebo jeho 
udaná adresa sa líši od skutočného miesta 
výroby. Uvedenie pôvodu by malo byť 
dobrovoľné v prípadoch, keď je to 
z obchodného hľadiska pre výrobcov 
výhodné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jörg Leichtfried

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 

(21) Zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
boli výrobky vysledovateľné a aby sa na 
nich uvádzalo sledovacie označenie 
umožňujúce určenie krajiny pôvodu 
výrobku a zodpovedného výrobcu. Je 
nutné zabezpečiť spoľahlivú 
vysledovateľnosť vo všetkých fázach 
životného cyklu výrobku, ale dbať pritom 
aj na to, aby to neviedlo k nárastu 
administratívnej záťaže. 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 
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spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

výrobcu nemožno kontaktovať alebo jeho 
udaná adresa sa líši od skutočného miesta 
výroby, umožňuje, aby boli spotrebitelia 
informovaní o udržateľnosti výrobku, 
pokiaľ ide o sociálne, ekologické a 
výrobné normy, ako aj o kvalite 
a bezpečnosti samotného výrobku. 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 spotrebiteľských výrobkov 
v záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení. Vyzýva preto Komisiu, aby sa 
aktívnejšie podieľala na koordinácii 
aktivít európskych orgánov dohľadu nad 
trhom, colných orgánov a príslušných 
orgánov členských štátov a tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Salvatore Iacolino

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 

(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. 
Informácie určené pre spotrebiteľov sú 
doplnené označením pôvodu materiálov, z 
ktorých sa daný výrobok skladá. Tieto 
informácie môžu uľahčiť prácu orgánov 
dohľadu nad trhom pri vysledovaní 
výrobku a zistení jeho skutočného miesta 
výroby a umožnia kontakty s orgánmi 
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spotrebných výrobkov v záujme 
primeraných nadväzujúcich opatrení.

krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo 
multilaterálnej spolupráce v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov 
v záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení.

Or. it

Odôvodnenie

Uvedenie krajiny pôvodu výrobku neposkytuje spotrebiteľovi úplné informácie o jeho 
skutočnom pôvode, a preto by malo byť doplnené informáciami o materiáloch, z ktorých sa 
výrobok skladá.

Pozmeňujúci návrh 23
Marielle de Sarnez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Mali by sa uskutočniť informačné 
kampane a kampane na zvyšovanie 
povedomia verejnosti o úlohe orgánov 
dohľadu nad trhom, aby sa tak na ne 
mohli spotrebitelia v prípade potreby 
obrátiť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá o sankciách za porušenie tohto 
nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. 
Uvedené sankcie musia byť účinné, 
primerané a odstrašujúce.

(30) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá o sankciách za porušenie tohto 
nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. 
Je nevyhnutné, aby sankcie boli vo 
všetkých členských štátoch 
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harmonizované, a to s cieľom predísť 
dovozu a distribúcii v štátoch, v ktorých sú 
sankcie menej prísne ako inde. Uvedené 
sankcie musia byť primerané z hľadiska 
kvantity, hodnoty tovaru a času, keď bol 
výrobok dostupný na trhu, a okrem toho 
aj účinné a odrádzajúce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Toto nariadenie platí pre výrobky, ktoré 
vzniknú vo výrobnom procese, uvedú sa 
alebo sprístupnia na trh, sú nové, použité 
alebo obnovené a spĺňajú niektoré z týchto 
kritérií:

1. Toto nariadenie platí pre výrobky, ktoré 
vzniknú vo výrobnom procese, uvedú sa 
alebo sprístupnia na trh vrátane on-line 
trhu, sú nové, použité alebo obnovené 
a spĺňajú niektoré z týchto kritérií:

Or. it

Odôvodnenie

Vzhľadom na narastajúcu úlohu elektronického obchodu je vhodné spresniť, že nariadenie sa 
vzťahuje aj na on-line trh.

Pozmeňujúci návrh 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) stavebné výrobky podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
305/2011 z 9. marca 2011, ktorým 
sa ustanovujú harmonizované podmienky 
uvádzania stavebných výrobkov na trh*;
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__________________
*Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5. 

Or. de

Odôvodnenie

Stavebné výrobky sú spravidla len medziprodukty, a nie konečné výrobky. Ustanovenia 
nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sú dostatočné na to, aby bolo možné splniť bezpečnostné 
požiadavky, ktoré by sa v zriedkavých prípadoch vzťahovali na samotný výrobok (pozri článok 
3 ods. 3, článok 11 ods. 6, článok 27 ods. 3 a 4 tohto nariadenia).

Pozmeňujúci návrh 27
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o rozvoj internetového predaja 
a colného odbavovania, pozornosť treba 
upriamiť na ťažkosti, s ktorými sa 
stretávajú orgány dohľadu nad trhom pri 
prijímaní opatrení proti nebezpečným 
výrobkom predávaným on-line. S cieľom 
zabezpečiť primeranú kontrolu 
dovážaných výrobkov vyzýva Komisiu, aby 
na jednej strane vypracovala pre colné 
orgány konkrétne nástroje a aby na 
druhej strane ďalej prehĺbila spoluprácu 
medzi orgánmi presadzovania práva. 
Uznáva, že sa zvyšuje počet výrobkov z 
tretích krajín, ktoré spotrebitelia kupujú 
cez internet a ktoré nespĺňajú európske 
normy, čím ohrozujú bezpečnosť 
a zdravie spotrebiteľov; vyzýva preto 
Komisiu, aby posilnila a štandardizovala 
colné kontroly a dohľad nad trhom, 
pokiaľ ide o výrobky kupované cez 
internet. Okrem toho zdôrazňuje, že 
Komisia a príslušné vnútroštátne orgány 
by mali rozvíjať kampane na zvýšenie 
informovanosti, na základe ktorých by 
boli spotrebitelia informovaní o riziku 
nákupu falšovaných výrobkov, 
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predovšetkým prostredníctvom internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) ak je pravý, čo znamená, že výrobok 
ani akákoľvek prezentácia výrobku 
nenesie ochrannú známku bez súhlasu 
majiteľa ochrannej známky, ktorá by bola 
zhodná s registrovanou obchodnou 
známkou daného výrobku alebo ktorá by 
jej bola podobná, čo by viedlo 
k zavádzaniu spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o skutočnú identitu výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Salvatore Iacolino

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž 
a v uplatniteľnom prípade na inštaláciu 
a údržbu;

a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia,
pravosti, balenia, návodu na montáž 
a v uplatniteľnom prípade na inštaláciu 
a údržbu;

Or. it

Odôvodnenie

Pravosť výrobku a existencia ochrannej známky preukazujú, že výrobok zodpovedá 
kvalitatívnym normám uznávaným na európskej úrovni.
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Pozmeňujúci návrh 30
Cristiana Muscardini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž 
a v uplatniteľnom prípade na inštaláciu 
a údržbu;

a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
pravosti, balenia, návodu na montáž 
a v uplatniteľnom prípade na inštaláciu 
a údržbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účely odsekov 1 a 2 hospodárske 
subjekty poskytujú vnútroštátnym 
orgánom dohľadu nad trhom zoznam, 
pričom poskytnú vysvetlenie, ako boli 
posudzované parametre podľa odsekov 1 
a 2 a ako bolo na základe tohto zoznamu 
posudzované prípadné riziko spojené 
s výrobkom. Orgány dohľadu nad trhom 
budú hospodárske subjekty pri 
uskutočňovaní posúdenia na požiadanie 
podporovať.

Or. en

Odôvodnenie

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
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authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Pozmeňujúci návrh 32
Robert Sturdy
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 7 vypúšťa sa
Údaj o pôvode
1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.
2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci je koncepcia bezpečnosti výrobkov dôležitá, nie je objektívne preukázané, že povinné 
označovanie pôvodu by pomáhalo bezpečnosti, a preto by bol vhodnejší nelegislatívny prístup 
založený na dobrovoľnosti.  Pridaná hodnota povinného označovania pôvodu by bola okrem 
toho otázna vzhľadom na to, že nevyhnutná a dostatočná vysledovateľnosť je ustanovená v 
článku 8.
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Pozmeňujúci návrh 33
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia sú nabádaní, 
aby zabezpečili, aby sa na výrobku 
nachádzal údaj o krajine pôvodu výrobku 
alebo, ak to z dôvodu veľkosti alebo 
charakteru výrobku nie je možné, aby sa 
tento údaj mohol nachádzať na balení 
alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku, 
a to na dobrovoľnom základe 
v prípadoch, keď je to pre nich 
z obchodného hľadiska výhodné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Hans-Peter Martin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku. Ak podstatná časť výroby 
prebieha v rôznych krajinách, uvádzajú sa 
všetky tieto krajiny pôvodu zoradené 
podľa ich podielu v rámci hodnotového 
reťazca.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj 
o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia výrobkov 
musia uviesť krajinu pôvodu, aby sa tak 
umožnila vysledovateľnosť výrobkov v 
rámci dodávateľského reťazca. Okrem 
toho zohráva údaj o krajine pôvodu 
zásadnú úlohu, pokiaľ ide stiahnutie 
nebezpečných výrobkov od používateľov 
alebo z trhu EÚ. Výrobcovia alebo 
dovozcovia musia zaistiť, aby sa krajina 
pôvodu uvádzala na všetkých výrobkoch 
predávaných v Európskej únii, a to bez 
ohľadu na to, či výrobok pochádza z EÚ 
alebo z krajiny mimo EÚ. Ak z dôvodu 
veľkosti a/alebo charakteru výrobku nie je 
možné krajinu pôvodu uviesť, musí sa 
tento údaj uviesť na balení alebo 
v sprievodnej dokumentácii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori
zabezpečia, aby sa na výrobku nachádzal 
údaj o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to 
z dôvodu veľkosti alebo charakteru 
výrobku nie je možné, aby sa tento údaj 
nachádzal na balení alebo v sprievodnej 
dokumentácii výrobku, ako sú materiály 
priamo na mieste predaja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku a jeho materiálovom 
zložení alebo, ak to z dôvodu veľkosti 
alebo charakteru výrobku nie je možné, 
aby sa tento údaj nachádzal na balení alebo 
v sprievodnej dokumentácii výrobku.

Or. it

Odôvodnenie

Uvedenie krajiny pôvodu výrobku neposkytuje spotrebiteľovi úplné informácie o jeho 
skutočnom pôvode, a preto by malo byť doplnené informáciami o materiáloch, z ktorých sa 
výrobok skladá.
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Pozmeňujúci návrh 39
Daniel Caspary

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine 
pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, aby sa tento údaj nachádzal na 
balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku.

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, 
aby sa na konečnom spotrebiteľskom
výrobku nachádzal údaj o krajine pôvodu 
výrobku alebo, ak to z dôvodu veľkosti 
alebo charakteru konečného 
spotrebiteľského výrobku nie je možné, 
aby sa tento údaj nachádzal na balení alebo 
v sprievodnej dokumentácii konečného 
spotrebiteľského výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Označenie krajiny pôvodu výrobku sa 
vyjadrí výrazom „vyrobené v” spolu s 
názvom krajiny pôvodu. Označenie môže 
byť uvedené v ktoromkoľvek úradnom 
jazyku Európskej únie, ktorému ľahko 
porozumejú spotrebitelia alebo koneční 
spotrebitelia v tom členskom štáte, kde sa 
má tovar umiestniť na trh. Označenie 
nemôže byť vyjadrené iným písmom ako 
latinkou pri výrobkoch, ktoré sa 
predávajú v štátoch, kde sa v písomnom 
styku používa toto písmo, pričom v štátoch 
používajúcich inú abecedu sa označenie 
musí uviesť aj v latinke.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 41
Daniel Caspary

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Pôvod tovaru označujú slová 
„vyrobené v“ spolu s názvom krajiny 
pôvodu. Označenie môže byť uvedené 
v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ,
ktorému ľahko porozumejú koneční 
spotrebitelia v tých členských štátoch, kde 
sa má tovar umiestniť na trh, alebo 
v anglickom jazyku, pričom sa použije 
výraz „made in“ (vyrobené v) a anglický 
názov krajiny pôvodu. V prípade výrobkov 
uvádzaných na trh v krajinách, kde sa 
píše latinkou, sa označenie nesmie uviesť 
inak ako v latinke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Daniel Caspary

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Článok 7 tohto nariadenia sa 
uplatňuje na tie výrobky, ktoré sú určené 
konečným spotrebiteľom, a to s výnimkou 
výrobkov rybolovu a akvakultúry, ako je 
uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 
104/2000, a potravín, ako je uvedené 
v článku 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely určenia krajiny pôvodu 
v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá 
nepreferenčného pôvodu vymedzené 
v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady 
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje 
Colný kódex Spoločenstva.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Hans-Peter Martin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľské výrobky, ktoré sa predávajú v Európskej únii, musia byť v súlade s normami, 
aby spĺňali bezpečnostné požiadavky stanovené v smerniciach EÚ. Uvádzanie pôvodu by 
preto bolo z hľadiska presadzovania noriem nepodstatné. V tomto ohľade má kľúčovú úlohu 
dohľad nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 46
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť 
Úniu alebo konkrétny členský štát.

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade 
s odsekom 2 členským štátom Únie, 
označenie „vyrobené v“ sa môže 
vzťahovať na Úniu alebo konkrétny 
členský štát. Na všetkých spotrebiteľských 
výrobkoch uvádzaných na trh EÚ by sa 
malo uvádzať aj meno a adresa výrobcu. 
Informácie o pôvode výrobkov posilnia 
účinnosť orgánov dohľadu na trhom pri 
sledovaní nebezpečných výrobkov na trhu 
EÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
výrobcovia okrem informácie „vyrobené 
v“ poskytovali verejným orgánom 
informácie o bezpečnosti svojich 
výrobkov. Zdôrazňuje, že povinnosťou 
distribútorov by malo byť, aby sa pred 
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predajom alebo ponukou výrobku na trhu 
EÚ uskutočnila kontrola, či výrobca alebo 
dovozca spotrebiteľský výrobok riadne 
označil.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Tovar sa môže z technických alebo 
obchodných dôvodov vyňať z povinnosti 
označenia pôvodu. Tovar sa môže z 
povinnosti označenia pôvodu vyňať aj v 
prípade, že krajinu pôvodu určujú 
samotné pravidlá týkajúce sa pôvodu, a to 
bez toho, aby boli spotrebiteľovi 
poskytnuté náležité informácie, t. j. v 
prípadoch, keď je výrobok výsledkom 
zložitého diverzifikovaného a 
nadnárodného výrobného reťazca alebo 
keď má pridaná hodnota, ktorú výrobok 
získal v krajine poslednej podstatnej 
úpravy, menší význam.

Or. en

Odôvodnenie

Nepreferenčné pravidlá týkajúce sa pôvodu slúžia ako základ medzinárodného obchodného 
systému pri určovaní krajiny pôvodu. Keďže výrobné reťazce sú čoraz viac diverzifikované a 
globalizované, označenie krajiny pôvodu pôsobí na spotrebiteľa často zavádzajúco, pretože 
vyvoláva falošný dojem, že výrobok bol úplne alebo z väčšej časti vyrobený v krajine uvedenej 
na označení.

Pozmeňujúci návrh 49
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek 
výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú 
sťažnosti a vedú register sťažností, 
výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov 
stiahnutí výrobkov od používateľa(-ov) 
a o každom takomto monitorovaní 
informujú distribútorov.

3. Úmerne k možným rizikám 
vyhodnoteným na základe článku 6, ktoré 
predstavuje výrobok, výrobcovia poveria
v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov nezávislý tretí subjekt 
uskutočnením kontroly zhody, vykonávajú
skúšky vzoriek výrobkov sprístupnených 
na trhu, vyšetrujú sťažnosti a vedú register 
sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, 
a prípadov stiahnutí výrobkov od 
používateľa(-ov) a o každom takomto 
monitorovaní informujú distribútorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

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
vyhodnoteným na základe článku 6 
výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu. Technická dokumentácia 
obsahuje (primerane výrobku):

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Marielle de Sarnez

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 
a 7.

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na 
trh podliehajú rovnakým povinnostiam 
ako európski výrobcovia, pričom 
zabezpečujú, aby výrobok vyhovoval 
požiadavke všeobecnej bezpečnosti 
stanovenej v článku 4 a aby výrobca splnil 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 
a 7.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Keďže povinnosti podľa článku 8 ods. 
4 sa zakladajú na hodnotení rizika 
spojeného s výrobkom, ktoré by mohlo v 
tretích krajinách vychádzať z rôznych 
kritérií a parametrov, má dovozca 
povinnosť zabezpečiť, aby zahraničný 
výrobca bral do úvahy rovnaké parametre 
EÚ podľa článku 6, ktoré budú uvedené v 
technickej dokumentácii, ktorú poskytne 
dovozcovi.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby posúdenie rizika uskutočnené zahraničnými výrobcami bolo založené 
na rovnakých požiadavkách EÚ, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sa dovážajú do EÚ, a o ich 
uvedenie na trh EÚ.

Pozmeňujúci návrh 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Dovozcovia zabezpečia, aby na ich 
výrobkoch bolo uvedené typové číslo, číslo 
výrobnej šarže alebo sériové číslo, alebo 
akýkoľvek iný údaj, ktorý umožňuje 
identifikáciu výrobku, pričom tento údaj 
je ľahko viditeľný a čitateľný pre 
spotrebiteľov, alebo, ak to veľkosť alebo 
charakter výrobku neumožňujú, aby sa 
požadované informácie uvádzali na obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Hans-Peter Martin

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 
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.

Dovozcovia zabezpečia, aby boli 
k výrobku priložené pokyny 
a bezpečnostné informácie v jazykoch, 
ktorým spotrebitelia bez problémov 
rozumejú, určených 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.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 55
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľa(-ov) a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcov 
a distribútorov.

6. Úmerne k možným rizikám 
vyhodnoteným na základe článku 6, ktoré 
predstavuje výrobok, dovozcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov 
uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a 
vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie 
sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov 
od používateľa(-ov) a o tomto 
monitorovaní informujú výrobcov 
a distribútorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, 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 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností 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, dovozcovia 
o tom bezodkladne informujú 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 opatreniach.

7. Dovozcovia, 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 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť zhodu predmetného výrobku, 
jeho stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od 
používateľa(-ov). Dovozcovia o tom 
navyše bezodkladne informujú 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 opatreniach.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Cristiana Muscardini

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 technickú 
dokumentáciu desať rokov od uvedenia 
výrobku na trh a na vyžiadanie ju 
sprístupní orgánom dohľadu nad trhom, 
ako aj hospodárskemu subjektu, ktorému 
distribuuje svoje výrobky, pričom poskytne 
aj doklady potvrdzujúce zásadné rozdiely 
medzi jednotlivými modelmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení 
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, distribútori o tom 
bezodkladne informujú výrobcu alebo 
dovozcu (podľa uplatniteľného prípadu), 
ako aj orgány dohľadu nad trhom tých 

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu Únie alebo na 
on-line trhu, nie je bezpečný alebo nie je 
v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 8 
a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku, jeho stiahnutie z trhu alebo 
stiahnutie od používateľa(-ov). Okrem toho 
v prípade, že výrobok nie je bezpečný, 
distribútori o tom bezodkladne informujú 
výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
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členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.

dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
o riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa
Výnimky z určitých povinností výrobcov, 
dovozcov a distribútorov
1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 
splnené nasledujúce podmienky:
a) nebezpečný je len obmedzený počet 
dobre identifikovaných výrobkov;
b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má úplne pod 
kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť 
zdravie a bezpečnosť osôb;
c) príčina rizika výrobku je taká, že 
poznatky o nej nepredstavujú informácie 
užitočné pre tieto orgány alebo pre 
verejnosť.
2. Situácie, ktoré spĺňajú podmienky 
odseku 1, môže určiť Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 19 ods. 3.
3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, 
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber 
a uchovávanie údajov elektronickými 
prostriedkami, umožňujúc tak identifikáciu 
výrobku a hospodárskych subjektov 

2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber 
a uchovávanie údajov elektronickými 
prostriedkami, umožňujúc tak identifikáciu 
výrobku a hospodárskych subjektov 
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zapojených do dodávateľského reťazca, 
ako aj priloženie nosiča údajov k výrobku, 
jeho baleniu alebo do sprievodnej 
dokumentácie, umožňujúc prístup k daným 
údajom.

zapojených do dodávateľského reťazca 
vrátane výrobcov z EÚ a zahraničných 
výrobcov, ako aj priloženie nosiča údajov k 
výrobku, jeho baleniu alebo do sprievodnej 
dokumentácie, umožňujúc prístup k daným 
údajom. Systém vysledovateľnosti sa 
vzťahuje na výrobky vyrábané v danej 
krajine, ako aj na dovážané výrobky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Marielle de Sarnez

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii do [vložiť dátum – 3 mesiace pred 
dátumom uplatňovania tohto nariadenia] 

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, harmonizované, primerané 
a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii do [vložiť dátum – 3 
mesiace pred dátumom uplatňovania tohto 
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a bezodkladne jej oznámia každú 
nasledujúcu zmenu a doplnenie, ktoré 
uvedené ustanovenia ovplyvnia.

nariadenia] a bezodkladne jej oznámia 
každú nasledujúcu zmenu a doplnenie, 
ktoré uvedené ustanovenia ovplyvnia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Jörg Leichtfried

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii do [vložiť dátum – 3 mesiace pred 
dátumom uplatňovania tohto nariadenia] 
a bezodkladne jej oznámia každú 
nasledujúcu zmenu a doplnenie, ktoré 
uvedené ustanovenia ovplyvnia.

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenia 
ustanovení tohto nariadenia a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii do [vložiť dátum – 3 mesiace pred 
dátumom uplatňovania tohto nariadenia] 
a bezodkladne jej oznámia každú 
nasledujúcu zmenu a doplnenie, ktoré 
uvedené ustanovenia ovplyvnia. Stanovené 
sankcie môžu byť primerané kvantite, 
hodnote tovaru a času, keď bol dostupný 
na trhu.

Or. en


