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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Voľný obeh spotrebných výrobkov, ktoré sú bezpečné, zákonné a nefalšované, je jedným zo 
základov Európskej únie a nevyhnutným pilierom fungovania jednotného trhu, schopným 
obnoviť dôveru spotrebiteľov, ktorí v súčasnom európskom legislatívnom vákuu nemajú 
právo poznať pôvod výrobkov, ktoré nakupujú.

Cieľom tohto návrhu je objasniť regulačný rámec týkajúci sa spotrebných nepotravinových 
výrobkov a zohľadniť pritom právomoci hospodárskych subjektov a orgánov jednotlivých 
štátov, ktoré požadujú harmonizáciu pravidiel, kontrol a výkladu a uplatňovania existujúcich 
predpisov. Ich absencia predstavuje vážnu prekážku účinnosti trhového dohľadu a z toho 
vyplývajúce vyššie náklady pre európske podniky.

Text tohto nariadenia je ambiciózny a obsahuje celý súbor povinností pre výrobcov, dovozcov 
a distribútorov, ktorých cieľom je zaručiť, aby boli potrebné informácie spotrebiteľovi vždy 
viditeľné, hoci nad uplatňovaním týchto povinností visia ešte vždy určité otázniky. 

Spravodajkyňa považuje za pozitívne, že návrh nariadenia jasne vymedzuje rozsah 
pôsobnosti, ktorý sa týka priemyselných, nepotravinových výrobkov určených na spotrebu, na 
ktoré sa bezpečnosť výrobkov uplatňuje horizontálne. Za nevyhnutnú považuje požiadavku 
vysledovateľnosti výrobku s cieľom zabrániť, prípadne obmedziť, nedovolené alebo 
nezákonné obchodné praktiky. Táto povinnosť je súčasťou kontroly celého dodávateľského 
reťazca a v mnohých európskych podnikoch sa už ako reakcia na potreby trhu uplatňuje.

Povinné označovanie pôvodu výrobkov dopĺňa a rozširuje základné požiadavky 
vysledovateľnosti tým, že uľahčuje orgánom dohľadu ich úlohu pri určovaní miesta výroby a 
umožňuje kontakty s orgánmi krajiny pôvodu v rámci dvojstrannej a viacstrannej spolupráce 
v oblasti bezpečnosti výrobkov. Informácia o tom, v ktorej krajine bol výrobok vyrobený, 
nemá spotrebiteľov pri ich výbere mýliť, ale je naopak veľmi dôležitá pre pochopenie, ako je 
výrobok udržateľný z hľadiska spoločenských, ekologických a výrobných noriem a aká je 
jeho kvalita a bezpečnosť. Spotrebiteľ má slobodnú voľbu vtedy, keď môže poznať všetky 
užitočné parametre na kúpu pri plnom uvedomení si týchto faktorov. Je tomu tak v mnohých 
krajinách, či už sú to naši obchodní partneri alebo konkurenti, ktorí už približne od roku 1920 
uplatňujú prísnejšie pravidlá, záväzné pre všetky výrobky dovážané do týchto štátov, vrátane 
tých, ktoré boli vyrobené v Európe. K týmto krajinám patria Spojené štáty americké, Mexiko, 
Kanada, Japonsko a ďalšie. 
Informácie znamenajú bezpečnosť a bezpečnosť informácií je dôležitá tak pre zdravie 
spotrebiteľov, ako aj pre rozvoj európskeho priemyslu. 

Spravodajkyňa však vyjadruje pochybnosti nad povahou rizika podľa tohto nariadenia:  nie je 
jasné, či požiadavky na vysledovateľnosť by sa mali vzťahovať paušálne na všetky 
neharmonizované výrobky, alebo či treba v záujme zaručenia proporcionality vyňať tie 
výrobky, ktorých úroveň rizika je veľmi nízka, alebo ktoré sú už zahrnuté do iných smerníc a 
nariadení.  
V záujme legislatívneho zjednodušenia by bolo potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto 
nariadenia na všetky doteraz neharmonizované výrobky, no s výnimkou potravinárskeho 
sektora.
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Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že je potrebné objasniť a lepšie určiť spôsoby, akým 
členské štáty uplatňujú právo na uvalenie sankcií za porušenie tohto nariadenia, ich prísnosť a 
časový rámec. Mali by sa preto určiť spoločné minimálne a maximálne úrovne sankcií a 
časový rámec ich vykonávania tak, aby sa zaručilo, že pre subjekty, ktoré nedodržujú pravidlá 
bezpečnosti, z toho vyplynú rovnaké dôsledky bez ohľadu na členský štát, v ktorom pôsobia, 
a aby sa zároveň preverila zásada proporcionality tak, aby sankcie boli primerané množstvu 
tovaru predaného na území EÚ a jeho peňažnej hodnote. 

Na území Únie, ktorej hranice sú otvorené, nemôžu platiť výrazne odlišné predpisy, pokiaľ 
ide o trestanie rovnakého priestupku v obchodnom sektore, v ktorom má Únia takmer 
výhradnú právomoc.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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. 
elektronické prostriedky. Okrem toho by 

(20) Zabezpečenie identifikácie, pôvodu
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. 
elektronické prostriedky. Okrem toho by 



PA\937477SK.doc 5/10 PE513.019v01-00

SK

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.

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

Odôvodnenie

Označenie pôvodu výrobkov predstavuje jednu z požiadaviek umožňujúcich vysledovateľnosť 
týchto výrobkov, pretože poskytuje informáciu o výrobku  spotrebiteľom aj príslušným 
orgánom jednotlivých štátov v prípade, ak výrobok nevyhovuje bezpečnostným normám 
určeným v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) 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, 
umožniť spotrebiteľom vnímať výrobky v  
súvislosti so sociálnymi, ekologickými a 
bezpečnostnými normami v krajine 
pôvodu a chrániť ich pred falšovanými 
alebo nezákonnými výrobkami. 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 a boja 
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proti ich falšovaniu v záujme primeraných 
nadväzujúcich opatrení, ako je tomu už v 
prípade mnohých krajín – našich 
obchodných partnerov a konkurentov, kde 
sa už od 20. rokov minulého storočia 
uplatňujú prísnejšie pravidlá o krajine 
pôvodu, záväzné pre všetky výrobky 
dovážané do týchto krajín, vrátane 
výrobkov vyrobených v Európe. K týmto 
krajinám patria okrem iných Spojené 
štáty americké, Mexiko,  Kanada, a 
Japonsko.

Or. it

Odôvodnenie

Údaj o krajine pôvodu predstavuje základný predpoklad bezpečnosti výrobku nielen pre 
príslušné orgány jednotlivých štátov v prípade, že chcú zistiť, kde bol výrobok vyrobený, ale 
aj pre bezpečnosť spotrebiteľov, ktorí tak budú informovaní a majú pocit ochrany tým, že sa 
ku kúpe rozhodnú s vedomím týchto skutočností.

Pozmeňujúci návrh 3

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. 
Uvedené sankcie musia byť účinné, čo 
najviac harmonizované, primerané 
množstvu, hodnote tovaru a dobe, po 
ktorú je tento tovar k dispozícii na trhu 
a odrádzajúce.

Or. it

Odôvodnenie

Ak sa v rôznych členských štátoch nezjednotia sankcie, alebo ak sa pre ne aspoň nestanovia 
minimálne a maximálne hranice na úrovni EÚ, problém sa nevyrieši, ale povzbudí sa tým 
dovoz a distribúcia do štátov, v ktorých je výška sankcií v porovnaní s inými štátmi najnižšia.   
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 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 
výrobku na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Únie alebo na internete 
v rámci obchodnej činnosti, či už za 
poplatok alebo bezplatne;

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť odkaz na trh na internete, ktorý nepodlieha kontrole, ak sa výrobok 
uvedený na trh distribuuje priamo k spotrebiteľovi. Týka sa to predovšetkým výrobkov malých 
rozmerov.

Pozmeňujúci návrh 5

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 alebo, ak to z dôvodu 
veľkosti alebo charakteru výrobku nie je 
možné, no ak sa takýto výrobok dostane k 
spotrebiteľovi alebo koncovému 
užívateľovi v pôvodnom balení, aby sa 
tento údaj nachádzal na balení alebo 
v sprievodnej dokumentácii výrobku.

Or. it

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je chrániť spotrebiteľa prostredníctvom označenia o pôvode výrobku na 
obale, ak ho nie je možné umiestniť na samotnom výrobku.
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Pozmeňujúci návrh 6

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 koncoví 
užívatelia 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 latinskej abecede.

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť, akým spôsobom bude vyjadrené označenie pôvodu, aby sa dodávateľom 
umožnilo zvoliť si  vhodný jazyk, ktorý je pre ich spotrebiteľov zrozumiteľný. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Označenie pôvodu sa uvádza jasne 
čitateľnými a nezmazateľnými znakmi, je 
viditeľné počas bežnej manipulácie, 
výrazne odlíšené od ostatných informácií, 
a je uvedené spôsobom, ktorý nie je 
zavádzajúci, ani nie je pravdepodobné, že 
bude vytvárať klamlivý dojem, pokiaľ ide 
o pôvod výrobku.

Or. it
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Odôvodnenie

V záujme informovanosti a bezpečnosti spotrebiteľov je nevyhnutné zabezpečiť pravosť 
označenia pôvodu a nemožnosť jeho manipulácie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

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 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, ako aj to, že sprievodná technická 
dokumentácia potvrdzuje súlad výrobku, 
pokiaľ ide o možné riziká spojené s 
výrobkom.

Or. it

Odôvodnenie

Za uvedenie výrobku na trh Európskej únie nesú hlavnú zodpovednosť dovozcovia. Je preto 
nevyhnutné, aby zabezpečili nielen to, že výrobok vyhovuje všetkým bezpečnostným normám 
uvedeným v tomto nariadení, ale aby poskytli aj náležitú technickú dokumentáciu, ktorá 
obsahuje posúdenie rizika vykonané v krajine pôvodu, prípadne samotným výrobcom. 

Pozmeňujúci návrh 9

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 na základe 
spoločných minimálnych noriem, ktoré 
navrhne Komisia, 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 
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a bezodkladne jej oznámia každú 
nasledujúcu zmenu a doplnenie, ktoré 
uvedené ustanovenia ovplyvnia.

Komisii do [vložiť dátum – 3 mesiace od 
dátumu uplatňovania tohto nariadenia] 
a bezodkladne jej oznámia každú 
nasledujúcu zmenu a doplnenie, ktoré 
uvedené ustanovenia ovplyvnia. 
Navrhované sankcie môžu byť primerané 
k hodnote a množstvu výrobkov 
uvedených na trh.

Or. it

Odôvodnenie

Komisia musí zabezpečiť aspoň minimálnu úroveň harmonizácie sankčných systémov 
jednotlivých členských štátov, aby tento nesúlad nespôsobil, že vývozcovia, dovozcovia a 
výrobcovia z tretích krajín budú uprednostňovať niektoré miesta vstupu do Európskej únie 
pred inými.


