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Pozmeňujúci návrh 23
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 33, 
114 a 207,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 33, 
114, 169 a 207,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

(1) S cieľom zaručiť práva pracovníkov 
a spotrebiteľov v EÚ a tretích krajinách, 
ktoré obchodujú s EÚ, je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky vstupujúce 
na trh EÚ spĺňali požiadavky poskytujúce 
vysokú úroveň ochrany verejných 
záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť 
vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochrana spotrebiteľov 
a pracovníkov a ich základných práv, 
ochrana životného prostredia a verejná 
bezpečnosť. Dôkladné presadzovanie 
týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu 
z hľadiska riadnej ochrany týchto záujmov. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné prijať 
pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom a 
kontrol výrobkov vstupujúcich do Únie 
z tretích krajín.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
poctivé obchodné postupy, ochrana 
spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia, ochrana práv duševného 
vlastníctva a verejná bezpečnosť. 
Dôkladné presadzovanie týchto 
požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu z 
hľadiska riadnej ochrany týchto záujmov a 
vytvorenia priaznivých podmienok pre 
spravodlivú hospodársku súťaž na trhu 
Únie s tovarom, a to na internete aj mimo 
neho. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prijať 
pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom, 
na internete aj mimo neho, a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Franck Proust

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 

(1) S cieľom zaručiť voľný pohyb 
výrobkov v rámci Únie je potrebné 
zabezpečiť, aby tieto výrobky spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany verejných záujmov, akými sú 
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zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana životného 
prostredia a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, 
zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
ochrana spotrebiteľov, ochrana duševného 
vlastníctva, ochrana životného prostredia 
a verejná bezpečnosť. Dôkladné 
presadzovanie týchto požiadaviek zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska riadnej ochrany 
týchto záujmov a vytvorenia priaznivých 
podmienok pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhu Únie s tovarom. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prijať pravidlá 
týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vzhľadom na význam EÚ ako 
globálneho obchodného bloku je dôležité 
využívať túto pozíciu na posilnenie 
ochrany verejných záujmov, ako je 
zdravie a bezpečnosť, ochrana práv 
pracovníkov a životného prostredia 
v krajinách, s ktorými EÚ obchoduje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Do tohto nariadenia by sa preto mali (8) Do tohto nariadenia by sa preto mali 
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začleniť ustanovenia nariadenia 
č. 765/2008, smernice 2001/95/ES a 
niekoľkých odvetvových aktov v rámci 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
týkajúce sa dohľadu nad trhom s cieľom 
vypracovať jediné nariadenie, ktoré sa 
vzťahuje na výrobky v harmonizovaných aj 
neharmonizovaných oblastiach právnych 
predpisov Únie bez ohľadu na to, či ide o 
výrobky určené pre spotrebiteľov alebo 
profesionálnych používateľov alebo o 
výrobky, pri ktorých je pravdepodobné, že 
ich budú používať spotrebitelia alebo 
profesionálni používatelia.

začleniť ustanovenia nariadenia 
č. 765/2008, smernice 2001/95/ES a 
niekoľkých odvetvových aktov v rámci 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
týkajúce sa dohľadu nad trhom s cieľom 
vypracovať jediné nariadenie, ktoré sa 
vzťahuje na výrobky v harmonizovaných aj 
neharmonizovaných oblastiach právnych 
predpisov Únie bez ohľadu na to, či ide 
o výrobky, s ktorými sa obchoduje 
na internete alebo mimo neho, určené pre 
spotrebiteľov alebo profesionálnych 
používateľov alebo o výrobky, pri ktorých 
je pravdepodobné, že ich budú používať 
spotrebitelia alebo profesionálni 
používatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Dohľad nad trhom by mal vychádzať z 
hodnotenia rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, s prihliadnutím na všetky dôležité 
údaje. Výrobok, na ktorý sa vzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, v 
ktorých sa stanovujú základné požiadavky 
týkajúce sa ochrany určitých verejných 
záujmov, by sa nemal považovať za 
výrobok predstavujúci riziko pre tieto 
verejné záujmy, ak je v súlade s uvedenými 
základnými požiadavkami.

(15) Dohľad nad trhom by mal vychádzať z 
hodnotenia rizika, ktoré predstavuje 
výrobok, s prihliadnutím na všetky dôležité 
údaje a z povinnosti starostlivosti 
v prípade všetkých príslušných
hospodárskych subjektov, najmä 
sprostredkovateľov, a to bez ohľadu 
na to, či sa s výrobkami obchoduje 
na internete alebo mimo neho. Výrobok, 
na ktorý sa vzťahujú harmonizačné právne 
predpisy Únie, v ktorých sa stanovujú 
základné požiadavky týkajúce sa ochrany 
určitých verejných záujmov, by sa nemal 
považovať za výrobok predstavujúci riziko 
pre tieto verejné záujmy, ak je v súlade s 
uvedenými základnými požiadavkami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) V prípade neharmonizovaných 
výrobkov sa by orgány dohľadu 
nad trhom mali zohľadňovať 
dokumentáciu, ktorú poskytli hospodárske 
subjekty, napríklad na základe nariadenia 
(EÚ) č. [.../...] [o bezpečnosti spotrebných 
výrobkov].

Or. en

Odôvodnenie

Treba vytvoriť viac prepojení medzi nariadením o dohľade nad trhom a CPSD

Pozmeňujúci návrh 31
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
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výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty na 
zmiernenie rizík. Mala by sa zohľadniť 
osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.

výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty na 
zmiernenie rizík. Mala by sa zohľadniť 
osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím. 
Orgány dohľadu nad trhom pokračujú 
v uplatňovaní zásady prevencie 
v prípadoch, keď vedecké dôkazy 
neposkytujú istotu o bezpečnosti výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada prevencie je jasne uvedená v súčasných smerniciach a nariadeniach o bezpečnosti 
výrobkov a dohľade nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 32
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
výrobku už potvrdili. Mali by sa zohľadniť 
aj všetky opatrenia, ktoré mohli prijať 
dotknuté hospodárske subjekty na 
zmiernenie rizík. Mala by sa zohľadniť 

(18) Na účely tohto nariadenia by sa 
hodnotenie rizika malo vykonávať s 
cieľom identifikovať výrobky s 
potenciálom negatívne ovplyvniť verejné 
záujmy chránené [nariadením (EÚ) č. xxxx 
(o bezpečnosti spotrebných výrobkov)], 
odvetvovými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie a inými právnymi 
predpismi Únie o výrobkoch, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Toto hodnotenie 
by malo zahŕňať údaje (ak sú k dispozícii) 
o rizikách, ktoré sa v prípade predmetného 
výrobku už potvrdili. Mali by sa vziať do 
úvahy aj všetky opatrenia, ktoré mohol 
prijať dotknutý hospodársky subjekt, 
pri uplatňovaní povinnosti starostlivosti,



AM\941289SK.doc 9/39 PE514.716v01-00

SK

osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.

na zmiernenie rizika. Mala by sa zohľadniť 
osobitná eventuálna zraniteľnosť 
spotrebiteľov (na rozdiel od 
profesionálnych používateľov), ako aj 
zvýšená zraniteľnosť určitých kategórií 
spotrebiteľov, akými sú napríklad deti, 
staršie osoby alebo osoby s postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Povinnosť orgánov zodpovedných za 
kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh 
Únie vykonávať kontroly a skúšky 
v príslušnom rozsahu preto prispieva k 
bezpečnejšiemu trhu Únie s výrobkami. V 
záujme zvýšenia účinnosti takýchto kontrol 
a skúšok by sa mala posilniť spolupráca a 
výmena informácií medzi uvedenými 
orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom v 
súvislosti s výrobkami predstavujúcimi 
riziko. Vzhľadom na rastúci význam 
dovozu do EÚ a obavy, ktoré vyjadrili 
zainteresované strany, v súvislosti 
s nepostačujúcou kontrolou hraníc bude 
Komisia sledovať a vyhodnocovať celkové 
fungovanie kontrol vonkajších hraníc 
a v prípade závažných nedostatkov vydá 
odporúčania určené členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Cristiana Muscardini
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) Orgány dohľadu nad trhom by mali 
mať právomoc zničiť alebo inak 
znefunkčniť výrobky alebo prikázať, aby 
výrobky zničil alebo stiahol z trhu 
príslušný hospodársky subjekt fungujúci 
on-line alebo off-line, ak to považujú za 
potrebné a primerané s cieľom zabezpečiť, 
aby takéto výrobky už nemohli 
predstavovať ďalšie hrozby, alebo predísť 
sprístupneniu nezákonných výrobkov 
na trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Komisia by mala zabezpečiť, aby sa 
viacročný akčný plán dohľadu nad trhom 
vzťahujúci sa na obdobie 2013 – 2015 
(„20 opatrení týkajúcich sa bezpečných 
a požiadavkám vyhovujúcich výrobkov 
pre Európu: viacročný akčný plán 
dohľadu nad výrobkami v EÚ“) účinne 
realizoval. Do konca roku 2015 by 
Komisia mala predložiť správu 
o dosiahnutých výsledkoch na základe 20 
opatrení a preskúmať potrebu 
legislatívnych a nelegislatívnych krokov 
na zníženie množstva nebezpečných 
výrobkov alebo výrobkov nevyhovujúcich 
požiadavkám a na zabezpečenie účinnosti 
dohľadu nad výrobkami tak v Únii, ako aj 
pri vstupe výrobkov do Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Týmto nariadením by sa malo 
dosiahnuť vyváženie transparentnosti 
prostredníctvom zverejnenia čo 
najväčšieho množstva informácií a 
zachovania dôvernosti, napríklad z 
dôvodov ochrany osobných údajov, 
obchodného tajomstva alebo ochrany 
vyšetrovaní, v súlade s predpismi o 
dôvernosti informácií v zmysle príslušného 
vnútroštátneho práva alebo pokiaľ ide 
o Komisiu, nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie. V kontexte tohto 
nariadenia sa uplatňuje 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 nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov.

(30) Týmto nariadením by sa malo 
dosiahnuť vyváženie transparentnosti 
prostredníctvom zverejnenia čo 
najväčšieho množstva informácií a 
zachovania dôvernosti, napríklad z 
dôvodov ochrany osobných údajov alebo 
ochrany vyšetrovaní, v súlade s predpismi 
o dôvernosti informácií v zmysle 
príslušného vnútroštátneho práva. 
V kontexte tohto nariadenia sa uplatňuje 
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 nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 
2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva 
a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Na informácie, ktoré si vymieňajú 
príslušné orgány, by sa mala vzťahovať 
najprísnejšia záruka zachovania dôvernosti 
a služobného tajomstva, a malo by sa s 
nimi zaobchádzať tak, aby nedošlo k 
mareniu vyšetrovania a poškodeniu povesti 
hospodárskych subjektov.

(31) Na informácie, ktoré si vymieňajú 
príslušné orgány, by sa mala vzťahovať 
najprísnejšia záruka zachovania dôvernosti 
a služobného tajomstva, a malo by sa s 
nimi zaobchádzať tak, aby nedošlo k 
mareniu vyšetrovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
George Sabin Cutaş

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(33) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť 
ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce, aby 
odradili nepoctivých obchodníkov od 
zámerného umiestňovania výrobkov, ktoré  
sú nebezpečné alebo nie sú v súlade s 
predpismi, na vnútorný trh.

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatok zdrojov na vykonávanie dohľadu nad trhom viedol k obchodným rozdielom, na 
základe ktorých si nepoctiví obchodníci zámerne vyberajú vstupné body na vnútorný trh s 
najmenej účinným dohľadom nad trhom a najnižšími sankciami. Treba zabezpečiť, aby boli 
na takýto dohľad k dispozícii dostatočné zdroje bez nadmerného zaťažovania národných 
rozpočtov členských štátov zodpovedných za jeho realizáciu.

Pozmeňujúci návrh 39
George Sabin Cutaş
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) Na to, aby sankcie uložené 
hospodárskym subjektom zo strany 
členských štátov boli účinné, mali by sa 
zaviesť koordinovaným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(34) Dohľad nad trhom by sa mal aspoň 
čiastočne financovať z poplatkov 
účtovaných hospodárskym subjektom, keď 
od nich orgány dohľadu nad trhom 
požadujú prijatie nápravných opatrení 
alebo keď tieto opatrenia musia uvedené 
orgány prijať samy. Tieto poplatky by 
nemal znášať spotrebiteľ, a preto by 
nemali mať vplyv na maloobchodnú cenu 
výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
George Sabin Cutaş

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Príjmy získané od subjektov, ktoré 
porušili toto nariadenie, by sa mali 
vyčleniť na činnosť spojenú s dohľadom 
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nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatok zdrojov na vykonávanie dohľadu nad trhom viedol k obchodným rozdielom, na 
základe ktorých si nepoctiví obchodníci zámerne vyberajú vstupné body na vnútorný trh s 
najmenej účinným dohľadom nad trhom a najnižšími sankciami. Treba zabezpečiť, aby boli 
na takýto dohľad k dispozícii dostatočné zdroje bez nadmerného zaťažovania národných 
rozpočtov členských štátov zodpovedných za jeho realizáciu.

Pozmeňujúci návrh 42
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zabezpečiť, aby výrobky na trhu, na ktoré 
sa vzťahujú právne predpisy Únie, spĺňali 
požiadavky poskytujúce vysokú úroveň 
ochrany zdravia a bezpečnosti a iných 
verejných záujmov pri súčasnom 
zabezpečení fungovania vnútorného trhu 
poskytnutím rámca pre koherentný dohľad 
nad trhom v Únii, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni jednotlivých 
členských štátov vzhľadom na to, že 
dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje veľmi 
vysokú mieru spolupráce, interakcie a 
zosúladenia činnosti medzi všetkými 
príslušnými orgánmi vo všetkých 
členských štátoch, a z dôvodov jeho 
rozsahu a dôsledkov ho preto možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa.

(41) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zabezpečiť, aby výrobky na trhu online i 
offline, na ktoré sa vzťahujú právne 
predpisy Únie, spĺňali požiadavky 
poskytujúce vysokú úroveň ochrany 
zdravia a bezpečnosti a iných verejných 
záujmov pri súčasnom zabezpečení 
fungovania vnútorného trhu online i 
offline poskytnutím rámca pre koherentný 
dohľad nad trhom v Únii, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov vzhľadom na 
to, že dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje 
veľmi vysokú mieru spolupráce, interakcie 
a zosúladenia činnosti medzi všetkými 
príslušnými orgánmi vo všetkých 
členských štátoch, a z dôvodov jeho 
rozsahu a dôsledkov ho preto možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie. 
Cieľom tohto nariadenia je najmä 
zabezpečiť, aby sa v plnom rozsahu 
dodržiavala povinnosť zaistiť vysokú 
úroveň ochrany zdravia ľudí a ochrany 
spotrebiteľa a v plnom rozsahu 
rešpektovala sloboda podnikania a právo 
vlastniť majetok,

(42) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie. 
Cieľom tohto nariadenia je najmä 
zabezpečiť, aby sa v plnom rozsahu 
dodržiavala povinnosť zaistiť vysokú 
úroveň ochrany zdravia ľudí a v plnom 
rozsahu rešpektovali práva spotrebiteľov a 
pracovníkov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Franck Proust

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie. 
Cieľom tohto nariadenia je najmä 
zabezpečiť, aby sa v plnom rozsahu 
dodržiavala povinnosť zaistiť vysokú 
úroveň ochrany zdravia ľudí a ochrany 
spotrebiteľa a v plnom rozsahu 
rešpektovala sloboda podnikania a právo 
vlastniť majetok,

(42) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä 
Chartou základných práv Európskej únie. 
Cieľom tohto nariadenia je najmä 
zabezpečiť, aby sa v plnom rozsahu 
dodržiavala povinnosť zaistiť vysokú 
úroveň ochrany zdravia ľudí, ochrany
spotrebiteľov a ochrany práv duševného 
vlastníctva a v plnom rozsahu rešpektovala 
sloboda podnikania a právo vlastniť 
majetok,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 45
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky dostupné 
online alebo offline spĺňajú požiadavky na 
zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
zdravia a bezpečnosti osôb vo 
všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, poctivých obchodných praktík, 
ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, 
práva duševného vlastníctva, verejnej 
bezpečnosti a iných verejných záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany práv pracovníkov a 
spotrebiteľov, životného prostredia, 
verejnej bezpečnosti a iných verejných 
záujmov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Franck Proust

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, 
životného prostredia, verejnej bezpečnosti 
a iných verejných záujmov.

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre 
overovanie toho, či výrobky spĺňajú 
požiadavky na zabezpečenie vysokej 
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
vo všeobecnosti, zdravia a bezpečnosti na 
pracovisku, ochrany spotrebiteľa, ochrany 
práv duševného vlastníctva, životného 
prostredia, verejnej bezpečnosti a iných 
verejných záujmov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kapitoly I, II, III, V a VI tohto 
nariadenia sa uplatňujú na všetky výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. [… 
o bezpečnosti spotrebných výrobkov] alebo 
harmonizačné právne predpisy Únie, a to aj 
na výrobky zmontované alebo vyrobené 
pre vlastnú potrebu výrobcu, a pokiaľ 
harmonizačné právne predpisy Únie 
neobsahujú osobitné ustanovenie s 
rovnakým cieľom.

1. Kapitoly I, II, III, V a VI tohto 
nariadenia sa uplatňujú na všetky výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. [… 
o bezpečnosti spotrebných výrobkov] alebo 
harmonizačné právne predpisy Únie, a to aj 
na výrobky zmontované alebo vyrobené 
výlučne pre vlastnú potrebu výrobcu, a 
pokiaľ harmonizačné právne predpisy Únie 
neobsahujú osobitné ustanovenie s 
rovnakým cieľom.

Or. it

Odôvodnenie

Pod výlučne vlastnou potrebou výrobcu sa myslí použitie v rámci výrobných štruktúr výrobcu 
výrobkov, ktoré budú uvedené na trh s cieľom predaja.



PE514.716v01-00 18/39 AM\941289SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 49
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Únie v rámci obchodnej 
činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

(2) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie 
alebo prezentovanie výrobku na 
distribúciu, spotrebu alebo používanie na 
trhu Únie online alebo offline v rámci 
obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo 
bezplatne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na trhu Únie;

(3) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
výrobku na trhu Únie, a to buď online 
alebo offline;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „dohľad nad trhom“ sú činnosti 
vykonávané verejnými orgánmi a opatrenia 
nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby 

(11) „dohľad nad trhom“ sú činnosti 
vykonávané verejnými orgánmi a opatrenia 
nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby 
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výrobky neohrozovali zdravie, bezpečnosť 
ani akékoľvek iné aspekty ochrany 
verejného záujmu a v prípade výrobkov 
patriacich do rozsahu pôsobnosti 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
aby výrobky boli v súlade s požiadavkami 
stanovenými v uvedených právnych 
predpisoch;

výrobky dostupné buď online, alebo 
offline neohrozovali zdravie, bezpečnosť 
ani akékoľvek iné aspekty ochrany 
verejného záujmu a v prípade výrobkov 
patriacich do rozsahu pôsobnosti 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
aby výrobky boli v súlade s požiadavkami 
stanovenými v uvedených právnych 
predpisoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán 
členského štátu zodpovedný za 
vykonávanie dohľadu nad trhom na území 
daného členského štátu;

(12) „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán 
členského štátu zodpovedný za 
vykonávanie dohľadu nad trhom, a to buď 
online, alebo offline, na území daného 
členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Franck Proust

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 
výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné 
prostredie, ochranu práv duševného 
vlastníctva a verejnú bezpečnosť, ako aj 
iné verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
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primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „výrobok predstavujúci riziko“ je (13) „výrobok predstavujúci riziko“ je 



AM\941289SK.doc 21/39 PE514.716v01-00

SK

výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, ochranu spotrebiteľa, životné
prostredie a verejnú bezpečnosť, ako aj iné 
verejné záujmy v takom rozsahu, ktorý 
prekračuje rámec rizika považovaného za 
primerané a prijateľné v bežných a 
racionálne predvídateľných podmienkach 
používania dotknutého výrobku vrátane 
životnosti a prípadne uvedenia do 
prevádzky, inštalácie a požiadaviek na 
údržbu;

výrobok s potenciálom negatívne 
ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo 
všeobecnosti vrátane osôb zapojených do 
výrobného procesu, zdravie a bezpečnosť 
na pracovisku, práva pracovníkov 
prostredníctvom nesúladu so základnými 
dohovormi MOP, ochranu spotrebiteľa, 
životné prostredie a verejnú bezpečnosť, a 
to aj v krajine, kde sa výrobok vyrobil 
a/alebo spracoval, ako aj iné verejné 
záujmy v takom rozsahu, ktorý prekračuje 
rámec rizika považovaného za primerané a 
prijateľné v bežných a racionálne 
predvídateľných podmienkach používania 
dotknutého výrobku vrátane životnosti a 
prípadne uvedenia do prevádzky, inštalácie 
a požiadaviek na údržbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) „výrobok predstavujúci regulačné 
riziko“ je výrobok, ktorý nie je v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) „harmonizačné právne predpisy Únie“ 
sú právne predpisy Únie, ktorými sa 

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

harmonizujú podmienky sprístupňovania
výrobkov na trhu online aj off-line;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. itOdôvodnenie

Úprava slúži na objasnenie a posilnenie ustanovenia uvedeného v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh 59
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 60
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Vykonávanie činností dohľadu nad 
trhom a kontrol na vonkajších hraniciach 
monitorujú členské štáty, ktoré Komisii raz 
za rok predkladajú správu o týchto 
činnostiach a kontrolách. Ohlasované 
informácie zahŕňajú štatistické údaje o 
počte vykonaných kontrol, vysvetľujúce 
informácie o tom, ako sa vykonávajú 
skúšky a hodnotenie rizika, a prístupné 
zdroje. Tieto informácie oznamujú všetky 
členské štáty. Členské štáty môžu zhrnutie 
výsledkov sprístupniť verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Orgánom dohľadu nad trhom sa udeľujú 
právomoci a prideľujú zdroje a prostriedky 
potrebné na riadne vykonávanie ich úloh. 
Členské štáty každý rok informujú 
Komisiu o zdrojoch pridelených orgánom 
dohľadu nad trhom. Komisia na základe 
týchto informácií posúdi, či sú pridelené 
zdroje primerané, a v prípade, ak sú tieto 
zdroje nedostatočné, členským štátom 
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zašle odporúčania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Orgány dohľadu nad trhom sa 
zaväzujú, že s pomocou národných 
orgánov urýchlia harmonizáciu systémov 
colnej kontroly.

Or. it

Odôvodnenie

Harmonizáciou colných režimov sa uľahčí kontrola dovozu, a najmä výrobkov, pri ktorých 
hrozí väčšie riziko súvisiace s pôvodom alebo zložením.

Pozmeňujúci návrh 63
Daniel Caspary

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Orgány dohľadu nad trhom musia 
v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi v 
plnej miere prispieť k prehĺbeniu 
harmonizácie systémov colnej kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade známeho alebo vznikajúceho 
rizika podľa článku 6 ods. 1 orgány
dohľadu nad trhom v primeranej lehote 
varujú používateľov na svojom území pred 
výrobkami, ktoré tieto orgány 
identifikovali ako výrobky predstavujúce 
riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spolupracujú s hospodárskymi subjektmi s 
cieľom predísť rizikám spôsobeným 
výrobkami, ktoré tieto subjekty 
sprístupnili, alebo s cieľom tieto riziká
znížiť. Na tieto účely podporujú a 
propagujú dobrovoľné opatrenia 
hospodárskych subjektov, ktoré v prípade, 
že je to vhodné, zahŕňajú vypracovanie a 
dodržiavanie kódexov osvedčených 
postupov.

Spolupracujú s hospodárskymi subjektmi 
a odborovými organizáciami s cieľom 
predísť rizikám spôsobeným výrobkami, 
ktoré tieto hospodárske subjekty 
sprístupnili, alebo ich znížiť a vypracujú 
usmernenia pre kódexy osvedčených 
postupov a ich dodržiavanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Paul Murphy

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné povinnosti hospodárskych 
subjektov

Všeobecné povinnosti výrobcov a 
dovozcov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Výrobcovia a dovozcovia zaručia, aby 
boli ich výrobky uvedené na trh 
a schválené v súlade s požiadavkami 
stanovenými v právnych predpisoch 
platných pre oblasť tohto nariadenia 
a aby bolo ich používanie bezpečné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Na účely dohľadu nad trhom 
vymenujú výrobcovia a dovozcovia so 
sídlom mimo Únie spoločného zástupcu so 
sídlom v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Výrobcovia a dovozcovia uvedú na 
výrobku, ktorý je uvedený na trh, svoje 
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meno, registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku a adresu 
v Únii, na ktorej ich možno kontaktovať, 
prípadne uvedené informácie k výrobku 
pripoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hospodárske subjekty poskytujú 
orgánom dohľadu nad trhom všetky 
potrebné informácie vrátane informácií, 
ktoré umožňujú presnú identifikáciu 
výrobku a uľahčujú sledovanie výrobku.

2. Výrobcovia a dovozcovia poskytujú 
orgánom dohľadu nad trhom všetky 
potrebné informácie vrátane informácií, 
ktoré umožňujú presnú identifikáciu 
výrobku a uľahčujú sledovanie výrobku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Cristiana Muscardini
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Dovozcovia sú výrobcom so sídlom 
mimo EÚ splnomocnení, aby na účely 
dohľadu nad trhom vystupovali ako 
splnomocnení zástupcovia výrobcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade výrobkov, ktoré nepodliehajú 
harmonizačným právnym predpisom 
Únie, orgány dohľadu nad trhom riadne 
posúdia protokoly, zoznamy a ďalšie 
dôležité dokumenty, ktoré hospodárske 
subjekty poskytnú v súvislosti 
s hodnotením rizika výrobkov podľa 
smernice (EÚ) č. [.../...] o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU,  it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.
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Pozmeňujúci návrh 76
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) výrobok alebo každá prezentácia 
výrobku nesie bez povolenia ochrannú 
známku, ktorá je zhodná alebo podobná 
registrovanej ochrannej známke pre tento 
výrobok, čím nemožno zaručiť jeho 
pravosť ani pôvod. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Hospodársky subjekt zabezpečuje prijatie 
všetkých potrebných nápravných opatrení 
v súvislosti so všetkými dotknutými 
výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej 
Únii.

Hospodársky subjekt pri plnení povinnosti 
starostlivosti zabezpečuje prijatie všetkých 
potrebných nápravných opatrení 
v súvislosti so všetkými dotknutými 
výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom nie sú 
schopné zistiť totožnosť príslušného 

1. Ak orgány dohľadu nad trhom nie sú 
schopné zistiť totožnosť príslušného 
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hospodárskeho subjektu alebo ak 
hospodársky subjekt v stanovenej lehote 
neprijal potrebné nápravné opatrenia podľa 
článku 9 ods. 3, orgány dohľadu nad trhom 
prijmú všetky potrebné opatrenia na 
odstránenie rizika, ktoré predstavuje 
výrobok.

hospodárskeho subjektu alebo ak 
hospodársky subjekt zlyhal pri plnení 
povinnosti starostlivosti alebo v stanovenej 
lehote neprijal potrebné nápravné opatrenia 
podľa článku 9 ods. 3, orgány dohľadu nad 
trhom prijmú všetky potrebné opatrenia na 
odstránenie rizika, ktoré predstavuje 
výrobok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie rizika vychádza z dostupných 
vedeckých alebo technických dôkazov.

Hodnotenie rizika vychádza z dostupných 
vedeckých alebo technických dôkazov
a v prípade, keď existuje podozrenie z 
rizika ohrozujúceho verejné zdravie 
navzdory chýbajúcej vedeckej zhode, 
uplatňuje sa zásada prevencie.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada prevencie je jasne zahrnutá do súčasného dohľadu nad trhom a do právnych 
predpisov o bezpečnosti spotrebných výrobkov, preto by sa mal zachovať jasný odkaz 
a v budúcich právnych predpisoch, najmä z dôvodu súčasného a budúceho trendu rastúceho 
dovozu do EÚ, ako aj veľkého množstva neharmonizovaných výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 80
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) všetkými dohovormi MOP, ktoré 
podpísali a ratifikovali krajiny zapojené 
do výroby a/alebo spracovania výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade výrobkov, ktoré nepodliehajú 
harmonizačným právnym predpisom 
Únie, orgány zodpovedné za kontroly 
vonkajších hraníc riadne posúdia 
protokoly, zoznamy a ďalšie dôležité 
dokumenty, ktoré hospodárske subjekty 
poskytnú v súvislosti s hodnotením rizika 
výrobkov podľa smernice (EÚ) č. [.../...]
[o bezpečností spotrebných výrobkov] a 
ktoré im sprístupnia orgány dohľadu nad 
trhom, s cieľom posúdenia rizík výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a orgánmi 
zodpovednými za kontroly vonkajších hraníc, najmä pri výrobkoch, na ktoré sa nevzťahujú 
harmonizačné právne predpisy Únie, normy EÚ ani príslušné vnútroštátne právne predpisy, 
v prípade ktorých sa ťažšie vykonávajú bezpečnostné kontroly. Toto je nevyhnutné súčasnom 
aj budúcom kontexte rastúceho dovozu.

Pozmeňujúci návrh 82
Cristiana Muscardini
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) výrobok alebo každá prezentácia 
výrobku nesie bez povolenia ochrannú 
známku, ktorá je zhodná alebo podobná 
registrovanej ochrannej známke pre tento 
výrobok, čím nemožno zaručiť jeho 
pravosť ani pôvod. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Komisia by mala zabezpečiť, aby 
orgány zodpovedné za kontrolu výrobkov 
na vonkajších hraniciach vykonávali 
kontrolu jednotne v celej EÚ. Komisia by 
mala takisto posudzovať, či orgány majú 
k dispozícii zdroje potrebné na efektívne 
vykonávanie ich funkcie. Členské štáty by 
na tento účel mali každoročne posielať 
Komisii správu s vysvetlením, ako 
vnútroštátne orgány vykonávali kontroly 
a posudzovali riziká, pričom by ju 
informovali o existujúcich zdrojoch 
vrátane štatistík o počte vykonaných 
kontrol. Komisia na základe tohto 
mechanizmu predkladania správ môže 
zasielať členským štátom odporúčania 
v prípade vážnych rozporov a nedostatkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Paul Murphy

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Orgány dohľadu nad trhom v členských 
štátoch, rôzne orgány v rámci každého 
členského štátu a orgány dohľadu nad 
trhom a Komisia a príslušné agentúry Únie 
efektívne spolupracujú a vymieňajú si 
informácie o programoch pre dohľad nad 
trhom a o všetkých otázkach týkajúcich sa 
výrobkov predstavujúcich riziko, či už v 
súvislosti s pôvodom alebo so zložením.
Členské štáty zabezpečia úplnú 
zlučiteľnosť týchto postupov s riadením 
vonkajších hraníc Únie.
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Or. it

Odôvodnenie

Spolupráca medzi orgánmi a colnou správou je nevyhnutná na zaručenie vhodných postupov 
kontroly dovozu na územie členských štátov Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 86
Daniel Caspary

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Orgány dohľadu nad trhom v členských 
štátoch, rôzne orgány v rámci každého 
členského štátu a orgány dohľadu nad 
trhom a Komisia a príslušné agentúry Únie 
efektívne spolupracujú a vymieňajú si 
informácie o programoch pre dohľad nad 
trhom a o všetkých otázkach týkajúcich sa 
výrobkov predstavujúcich riziko, ako aj 
z hľadiska zabezpečenia plného súladu 
s riadením vonkajších hraníc EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Salvatore Iacolino

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
tretích krajín s cieľom vymieňať si 
informácie a technickú pomoc, podporovať 
a uľahčovať prístup k systémom Únie na 
výmenu informácií vrátane systému 
RAPEX v súlade s článkom 19 ods. 4 a 
podporovať činnosti posudzovania zhody a 

1. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby spolupracujú s príslušnými 
orgánmi tretích krajín s cieľom vymieňať 
si informácie a technickú pomoc, 
podporovať a uľahčovať prístup k 
systémom Únie na výmenu informácií 
vrátane systému RAPEX v súlade s 
článkom 19 ods. 4 a podporovať činnosti 
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dohľadu nad trhom. posudzovania zhody a dohľadu nad trhom.

Or. it

Odôvodnenie

Spolupráca medzi orgánmi dohľadu sa považuje za nevyhnutnú na zaručenie bezpečnosti 
trhu, a preto sa podporuje, aby bola v prípade potreby povinná.

Pozmeňujúci návrh 88
Daniel Caspary

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgány dohľadu nad trhom môžu
spolupracovať s príslušnými orgánmi 
tretích krajín s cieľom vymieňať si 
informácie a technickú pomoc, podporovať 
a uľahčovať prístup k systémom Únie na 
výmenu informácií vrátane systému 
RAPEX v súlade s článkom 19 ods. 4 a 
podporovať činnosti posudzovania zhody a 
dohľadu nad trhom.

1. Orgány dohľadu nad trhom v prípade 
potreby musia spolupracovať s príslušnými 
orgánmi tretích krajín s cieľom vymieňať 
si informácie a technickú pomoc, 
podporovať a uľahčovať prístup k 
systémom Únie na výmenu informácií 
vrátane systému RAPEX v súlade s 
článkom 19 ods. 4 a podporovať činnosti 
posudzovania zhody a dohľadu nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce 
sa sankcií uplatniteľných na porušenie 
ustanovení tohto nariadenia, ktorými sa 
hospodárskym subjektom ukladajú 
povinnosti, a na porušenie ustanovení 
akýchkoľvek harmonizačných právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia stanoví minimálne sumy pokút, 
ako aj podmienky na výber týchto pokút, 
spolu s osobitnými ustanoveniami pre 
malé a stredné podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
George Sabin Cutaş

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokuty sú určené na činnosti dohľadu 
nad trhom v príslušných členských 
štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Nedostatok zdrojov na vykonávanie dohľadu nad trhom viedol k obchodným rozdielom, na 
základe ktorých si nepoctiví obchodníci zámerne vyberajú vstupné body na vnútorný trh s 
najmenej účinným dohľadom nad trhom a najnižšími pokutami. Treba zabezpečiť, aby boli na 
takýto dohľad k dispozícii dostatočné zdroje bez nadmerného zaťažovania národných 
rozpočtov členských štátov zodpovedných za jeho uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh 93
Cristiana Muscardini

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi typy porušenia, na ktoré sa 
vzťahujú pokuty, patria aspoň tieto typy:
a) výrobky predstavujúce riziko podľa 
článku 9 ods. 2 po písm. d) alebo výrobky, 
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ktoré nie sú v súlade s kritériami 
uvedenými v písm. a), b) a c) článku 13 
ods. 2;
b)nepravdivé vyhlásenia počas postupov 
schvaľovania vedúcich k zrušeniu;
c) falšovanie výsledkov skúšok na účely 
typového schválenia;
d) odmietnutie poskytnutia prístupu k 
informáciám

Or. en


