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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. marca 20111 vyzval Komisiu, aby stanovila 
spoločný európsky rámec pre dohľad nad trhom, a tak nahradila súčasný, čoraz komplexnejší 
a zložitejší režim dohľadu nad trhom podľa sektorov.

S prihliadnutím na túto žiadosť Komisia 13. februára 2013 predstavila tzv. „balík o 
bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom“, ktorý zahŕňa aj návrh nariadenia o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov a viacročný akčný plán dohľadu nad trhom na obdobie rokov 2013 –
2015. Nariadenie o dohľade nad trhom s výrobkami je zamerané na vyjasnenie regulačného 
rámca dohľadu nad trhom v oblasti nepotravinových výrobkov zlúčením pravidiel pre dohľad 
nad trhom rôznych, často sektorovo špecifických právnych predpisov do jediného právneho 
nástroja, ktorý sa bude uplatňovať horizontálne vo všetkých sektoroch. Návrhom sa teda 
zjednodušujú a posilňujú súčasné právne predpisy dohľadu nad trhom.

Dohľad nad trhom sa čoraz viac stáva zdrojom znepokojenia. Zatiaľ čo počet výrobkov 
nevyhovujúcich požiadavkám na trhu Únie nemožno zanedbať, a tento počet sa zrejme 
zvyšuje, vznikli obavy, že niektoré členské štáty možno nevyčleňujú primerané zdroje pre 
orgány dohľadu nad trhom potrebné na výkon ich úloh.  Tieto obavy majú jasný obchodný 
rozmer: keďže EÚ ďalej otvára svoje trhy pre výrobky z tretích krajín v rámci uzatvárania 
dohôd o voľnom obchode, spotrebiteľské výrobky umiestňované na európskom vnútornom 
trhu prichádzajú čoraz viac z tretích krajín. Vo významnom počte prípadov nebolo možné 
identifikovať výrobcu nevyhovujúceho  výrobku dovezeného z tretej krajiny. Európski 
výrobcovia súčasne investujú značné prostriedky do dodržania súladu s právnymi predpismi 
EÚ, zatiaľ čo konkurenti z tretích krajín, ktorých výrobky nevyhovujú právnym predpisom 
EÚ, nielen narúšajú dosiahnutie rôznych cieľov verejnej politiky EÚ, ale tiež ohrozujú 
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

V tejto súvislosti by spravodajca rád predniesol niekoľko návrhov:
 treba zlepšiť spoluprácu s orgánmi dohľadu nad trhom z tretích krajín, najmä s tými, 

ktoré majú preferenčné postavenie na európskom vnútornom trhu;
 Európska komisia by sa mala pri obchodných rokovaniach zaoberať spoluprácou 

orgánov dohľadu nad trhom;
 členské štáty musia vyčleniť dostatok zdrojov na dohľad nad trhom a colné orgány 

musia vykonávať svoje úlohy, najmä vzhľadom na to, že jestvuje problém, že orgány 
v najväčších vstupných bodoch (prístavoch) na európsky vnútorný trh musia niesť 
hlavné bremeno týchto úloh, pričom riziká ohrozujú celú Úniu;

 Komisia by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu pri posilňovaní spolupráce v tejto otázke, 
aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v zmysle vykonávania režimu dohľadu nad 
trhom EÚ a zamedzilo nepoctivým obchodníkom vo vyhľadávaní slabých miest 
v systéme dohľadu nad trhom;

 Komisia by mala kriticky posúdiť fungovanie mechanizmu spolupráce medzi 
členskými štátmi a s tretími krajinami;

 mala by sa zriadiť celoeurópska databáza zranení, ktorú by mala koordinovať 

                                               
1 Všeobecná bezpečnosť výrobkov a dohľad nad trhom – uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2011 
o revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom.
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Európska komisia s cieľom podporiť presadzovanie opatrení dohľadu nad trhom 
príslušnými orgánmi.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 3a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 8. marca 2011 o revízii 
smernice o všeobecnej bezpečnosti 
výrobkov a dohľade nad trhom 
(2010/2085(INI))

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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 

(1) S cieľom zaručiť a zlepšiť fungovanie 
jednotného trhu, ako aj 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 
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výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

týkajúce sa dohľadu nad trhom a kontrol 
výrobkov vstupujúcich do Únie z tretích 
krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) S prihliadnutím na najnovšie údaje 
z Eurobarometra, ktoré naznačujú 
zníženie dôvery spotrebiteľov 
v bezpečnosť výrobkov predávaných v EÚ, 
by Únia mala posilniť svoj regulačný 
rámec dohľadu nad trhom, aby získala 
dôveru európskych zákazníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové aj použité výrobky 
pochádzajúce z krajín mimo Únie možno 
uviesť na trh len v prípade, že boli predtým 
prepustené do voľného obehu. Na 
vonkajších hraniciach Únie treba
vykonávať účinné kontroly s cieľom 
pozastaviť prepustenie výrobkov, ktoré 
môžu predstavovať riziko, ak sa uvedú na 
trh v Únii, až kým orgány dohľadu nad 
trhom nevykonajú hodnotenie a neprijmú 
konečné rozhodnutie.

(19) Nové aj použité výrobky 
pochádzajúce z krajín mimo Únie možno 
uviesť na trh len v prípade, že boli predtým 
prepustené do voľného obehu.
Zohľadňujúc zásadu jednotnosti 
spoločnej obchodnej politiky treba na 
vonkajších hraniciach Únie vykonávať 
účinné kontroly s cieľom pozastaviť 
prepustenie výrobkov, ktoré môžu 
predstavovať riziko, ak sa uvedú na trh v 
Únii, až kým orgány dohľadu nad trhom 
nevykonajú hodnotenie a neprijmú 
konečné rozhodnutie. Komisia by mala 
posúdiť účinnosť týchto kontrol, aby sa 
zaručilo, že na všetkých vstupných bodoch 
na trh Únie sa budú uplatňovať rovnaké 
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normy, aby obchodníci s tovarom 
a nepoctiví obchodníci neodkláňali 
obchod do vstupných bodov na trh Únie 
s menej prísnym vykonávaním režimu 
dohľadu nad trhom EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Zistilo sa, že dovážaný tovar predstavuje vyššie riziko nesúladu s právnymi predpismi EÚ. 
Hrozí, že nepoctiví obchodníci odklonia svoj tovar do vstupných bodov so slabším 
vykonávaním režimu dohľadu nad trhom Únie. Komisia musí zaručiť, aby sa režim dôsledne 
uplatňoval v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 5

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 výrazne posilniť 
spolupráca a výmena informácií medzi 
uvedenými orgánmi a orgánmi dohľadu 
nad trhom v súvislosti s výrobkami 
predstavujúcimi riziko. Komisia by mala 
dohliadať na spoluprácu medzi týmito 
orgánmi dohľadu nad trhom a vydať 
odporúčania na ďalšie zlepšenie ich 
spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

Nestačí prisľúbiť zlepšenie spolupráce medzi príslušným orgánmi, Komisia musí aktívne 
konať a uľahčovať túto spoluprácu a poskytovať pri nej poradenstvo.



PA\938958SK.doc 7/17 PE513.014v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Medzi členskými štátmi navzájom a 
medzi členskými štátmi a Komisiou by 
mala existovať účinná, rýchla a presná 
výmena informácií. Na účely takejto 
výmeny je preto potrebné zabezpečiť 
účinné nástroje. Ako účinný a efektívny 
nástroj sa už osvedčil systém Únie na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
RAPEX umožňuje prijímať opatrenia v 
celej Únii v súvislosti s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko presahujúce územie 
jedného členského štátu. V snahe vyhnúť 
sa zbytočnej duplicite by sa mal tento 
systém používať na všetky varovné 
oznámenia, ktoré sa požadujú podľa tohto 
nariadenia a ktoré sa týkajú výrobkov 
predstavujúcich riziko.

(23) Medzi členskými štátmi navzájom a 
medzi členskými štátmi a Komisiou by 
mala existovať účinná, rýchla a presná 
výmena informácií. Na účely takejto 
výmeny je preto potrebné zabezpečiť 
účinné nástroje. Ako účinný a efektívny 
nástroj sa už osvedčil systém Únie na 
rýchlu výmenu informácií (RAPEX). 
RAPEX umožňuje prijímať opatrenia v 
celej Únii v súvislosti s výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko presahujúce územie 
jedného členského štátu. V snahe vyhnúť 
sa zbytočnej duplicite by sa mal tento 
systém používať a neustále aktualizovať 
na všetky varovné oznámenia, ktoré sa 
požadujú podľa tohto nariadenia a ktoré sa 
týkajú výrobkov predstavujúcich riziko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(25) Vzhľadom na veľkosť trhu Únie s 
tovarom a na neexistenciu vnútorných 
hraníc je nevyhnutné, aby orgány dohľadu 
nad trhom (vrátane colných orgánov na 
hraničných bodoch Európskej únie) v 
členských štátoch boli ochotné a schopné 
navzájom účinne spolupracovať a 
koordinovať spoločnú podporu a činnosť. 
Mali by sa preto vytvoriť a presadiť 
mechanizmy vzájomnej pomoci. Členské 
štáty by mali zaručiť, aby sa tieto 
mechanizmy primerane financovali.
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Or. en

Odôvodnenie

Nepostačuje uplatňovať rovnaké pravidlá na vnútornom trhu EÚ, ale je nevyhnutné, aby ich 
presadzovanie bolo dôsledné v rámci Únie, pretože nevyhovujúce výrobky umiestňované na 
trh v jednom členskom štáte môžu voľne obiehať v celej Únii. Na tento účel sa musia zlepšiť 
mechanizmy spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Komisia by mala zohľadniť 
kapacitu a pripravenosť orgánov 
dohľadu nad trhom tretích krajín 
spolupracovať s orgánmi dohľadu nad 
trhom členských štátov pri vykonávaní 
spoločnej obchodnej politiky. Na tejto účel 
by sa mala Komisia vo svojich 
dvojstranných, viacstranných 
a mnohostranných obchodných 
rokovaniach venovať spolupráci 
s orgánmi dohľadu nad trhom 
a podporovať ju.

Or. en

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby problém spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom Komisia 
riešila už pri obchodných rokovaniach, najmä vzhľadom na to, že Komisia začala 
s ambicióznym programom dvojstranných obchodných rokovaní. Keďže preferenčný prístup 
zrejme zvýši prílev tovaru z týchto tretích krajín na trh Únie, musí sa zaručiť, aby tým 
nevznikol dodatočný problém pre orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Komisia by mala zaručiť, aby 
dodržiavanie ustanovení o dôvernosti 
vrátane výrobných a obchodných 
tajomstiev nemalo prednosť pred 
vydávaním varovaní pre verejnosť 
o nebezpečných výrobkoch, ktoré by mohli 
mať vplyv na zdravie, osobnú bezpečnosť 
a kvalitu životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 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 umiestňované 
a uvoľňované na trh EÚ 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.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že úloha orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov je zaručiť, aby 
sa na trh Únie dostali a mohli na ňom byť v obehu iba výrobky spĺňajúce právne predpisy EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 11

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 a oznamujú sa 
všetkým členským štátom. Členské štáty 
zhrnutie výsledkov sprístupnia verejnosti.
Komisia posúdi dôsledné vykonávanie, 
ako aj účinnosť týchto činností a kontrol 
a v prípade potreby vydá odporúčania pre 
orgány dohľadu nad trhom, aby 
zabezpečili dôsledné a účinné 
vykonávanie v celej Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Nepostačuje, že členské štáty budú podávať správy o svojich činnostiach, Komisia musí 
posúdiť ich činnosť na základe získaných informácií a vydať v prípade potreby odporúčania, 
aby sa zaručilo dôsledné a účinné vykonávanie režimu dohľadu nad trhom v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát stanovuje primerané 
mechanizmy na zabezpečenie toho, aby si 
orgány dohľadu nad trhom, ktoré ustanovil 
alebo určil, vymieňali informácie, 
spolupracovali a koordinovali svoje 
činnosti medzi sebou navzájom, ako aj s 
orgánmi zodpovednými za kontrolu 
výrobkov na vonkajších hraniciach Únie.

3. Každý členský štát stanovuje primerané 
mechanizmy na zabezpečenie toho, aby si 
orgány dohľadu nad trhom, ktoré ustanovil 
alebo určil, vymieňali informácie, 
spolupracovali a koordinovali svoje 
činnosti medzi sebou navzájom, ako aj s 
orgánmi zodpovednými za kontrolu
výrobkov na vonkajších hraniciach Únie. 
Každý členský štát zaručí, aby orgány 
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dohľadu nad trhom, ktoré určil alebo 
zriadil, mali dostatočné zdroje na 
vykonávanie tejto spolupráce. Každý 
členský štát informuje Komisiu o týchto 
informáciách a mechanizmoch 
spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

Nepostačuje požadovať od členských štátov, aby od svojich orgánov dohľadu nad trhom 
vyžadovali vytvorenie mechanizmov spolupráce; musí sa tiež zaručiť, aby sa tieto mechanizmy 
vykonali a riadne fungovali. Základnou podmienkou dobrého fungovania mechanizmov 
spolupráce je, aby orgány dohľadu nad trhom mali primerané zdroje na ich realizáciu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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. 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.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vypracuje všeobecný 
program pre dohľad nad trhom a aspoň raz 
za štyri roky ho preskúma a v prípade
potreby aktualizuje. Program sa vzťahuje 
na organizáciu dohľadu nad trhom a 
súvisiace činnosti a pri vykonávaní 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
a nariadenia (EÚ) č. […/…] [o bezpečnosti 
spotrebných výrobkov] zohľadňuje 
osobitné potreby podnikov vo 
všeobecnosti, a najmä potreby MSP, a 
poskytuje usmernenia a pomoc. Zahŕňa 
tieto prvky:

11. Každý členský štát vypracuje 
všeobecný program pre dohľad nad trhom 
a aspoň raz za štyri roky ho preskúma a 
aktualizuje. Program sa vzťahuje na 
organizáciu dohľadu nad trhom a súvisiace 
činnosti a pri vykonávaní harmonizačných 
právnych predpisov Únie a nariadenia (EÚ) 
č. […/…] [o bezpečnosti spotrebných 
výrobkov] zohľadňuje osobitné potreby 
podnikov vo všeobecnosti, a najmä potreby 
MSP, a poskytuje usmernenia a pomoc. 
Zahŕňa tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Každý členský štát vypracuje odvetvové 
programy a raz za rok ich preskúma 
a aktualizuje, najmä s prihliadnutím na 
zvýšený vstup niektorých výrobkov na trh 
Únie v dôsledku uplatňovania 
obchodných dohôd EÚ s tretími 
krajinami. Tieto programy sa vzťahujú na 
všetky odvetvia, v ktorých orgány 
vykonávajú činnosti dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že nadobudnutie účinnosti nových obchodných dohôd zrejme povedie 
k zvýšenie prílivu tovaru z niektorých tretích krajín, ktorých výrobcovia ešte nemusia 
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dôkladne dodržiavať právne predpisy EÚ, členské štáty musia tieto výrobky osobitne 
zohľadniť pri stanovovaní sektorovo špecifických programov dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účasť na systéme RAPEX je otvorená 
pre krajiny, ktoré požiadali o členstvo v 
EÚ, tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie v rámci dohôd medzi Úniou a 
týmito krajinami alebo organizáciami a v 
súlade s týmito dohodami. Všetky takéto 
dohody vychádzajú zo zásady reciprocity a 
zahŕňajú ustanovenia o dôvernosti 
zodpovedajúce ustanoveniam 
uplatniteľným v Únii.

4. Účasť na systéme RAPEX je otvorená 
a mala by sa podnecovať pre krajiny, ktoré 
požiadali o členstvo v EÚ, tretie krajiny 
alebo medzinárodné organizácie v rámci 
dohôd medzi Úniou a týmito krajinami 
alebo organizáciami a v súlade s týmito 
dohodami. Tretie krajiny, s ktorými 
Komisia vedie obchodné rokovania 
s cieľom poskytnúť preferenčný prístup 
pre tovar na trh Únie, Komisia podnecuje 
k účasti na systéme RAPEX a zohľadňuje
schopnosť tretích krajín zúčastniť sa ho 
pri rokovaní o ustanoveniach o prístupe 
na trh. Všetky takéto dohody vychádzajú 
zo zásady reciprocity a zahŕňajú 
ustanovenia o dôvernosti zodpovedajúce 
ustanoveniam uplatniteľným v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad trhom v členských štátoch a tretích krajinách má 
kľúčový význam, ak Únia poskytuje preferenčný prístup tretím krajinám v rámci dohody 
o voľnom obchode. Systém RAPEX by mal byť nielen otvorený pre tretie krajiny, ale Komisia 
by mala tieto krajiny podnecovať, aby sa na ňom zúčastňovali.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 22a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a
Mala by sa zriadiť celoeurópska databáza 
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zranení, ktorú by mala koordinovať 
Európska komisia s cieľom podporiť 
presadzovanie opatrení dohľadu nad 
trhom príslušnými orgánmi.

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku medzinárodného obchodu sa otázky spotrebiteľskej bezpečnosti stávajú zložitejšie 
a je ťažké ich riešiť. Vytvorenie celoeurópskej databázy zranení uľahčí výmenu informácií 
o zraneniach, zefektívni tvorbu politík a pomôže pri presadzovaní opatrení dohľadu nad 
trhom.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 22b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22b
Príslušné orgány dohľadu nad trhom 
zriadené členským štátom prispejú 
k vytvoreniu databázy a pravidelne 
dodávajú Komisii údaje o zraneniach, 
ktoré sú komplexné a v súlade 
s harmonizovanou metodológiou 
a klasifikáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia požiada orgány dohľadu nad 
trhom, aby predkladali správy o svojich 
činnostiach spolupráce. Ak Komisia zistí 
výrazné nedostatky pri vzájomnej 
spolupráci orgánov dohľadu nad trhom, 
vydá odporúčania na ďalšie zlepšenie 
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spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

Nepostačuje vytvoriť požiadavky vzájomnej pomoci, Komisia musí zohrávať úlohu pri 
uľahčovaní a monitorovaní efektívnosti tejto vzájomnej spolupráce, aby sa zabránilo 
obchodným rozdielom oproti členským štátom s menej prísnym vykonávaním režimu dohľadu 
nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 20

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 sa 
podnecujú, aby spolupracovali 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

Odôvodnenie

Spolupráca s orgánmi dohľadu nad trhom tretích krajín má kľúčový význam pri znižovaní 
počtu nevyhovujúcich výrobkov dovážaných a vypúšťaných do obehu na trhu Európskej únie, 
preto by sa mala spolupráca podnecovať.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. EMSF môže vytvoriť stále alebo 
dočasné podskupiny, ktoré zahŕňajú 
skupiny pre administratívnu spoluprácu v 
oblasti dohľadu nad trhom zriadené na 

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

účely vykonávania harmonizačných 
právnych predpisov Únie. Na účasť na 
takýchto podskupinách by mali byť ako 
pozorovatelia pozvané organizácie 
zastupujúce záujmy odvetvia, malé a 
stredné podniky, spotrebitelia, laboratóriá a 
orgány posudzovania zhody na úrovni Únie
a ich stanoviská by sa mali v čo najväčšej 
miere zohľadniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Komisia by mala prikladať osobitný dôraz zlepšovaniu spolupráce orgánov dohľadu nad 
trhom tretích krajín, ktoré majú preferenčný prístup na trh Únie, s orgánmi dohľadu nad 
trhom v členských štátoch. Vzhľadom na to, že tomuto aspektu by sa mala venovať osobitná 
pozornosť aj pri obchodných rokovaniach, Komisia by mala vo svojej správe posúdiť, či tento 
cieľ efektívne sledovala.


