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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 26 a
114,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Na výrobky, ktoré sú určené výlučne 
na profesionálne použitie, ale následne sa 
dostali na spotrebiteľský trh a predávajú 
sa bežným spotrebiteľom, by sa toto 
nariadenie malo vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Pokiaľ ide o spotrebné výrobky, 
ktorých sa týka toto nariadenie, rozsah 
uplatňovania jednotlivých častí tohto 
nariadenia treba zreteľne oddeliť od 
harmonizačných právnych predpisov 
Európskej únie pre špecifické odvetvia. 

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

uplatňovať na výrobky podliehajúce 
harmonizačným právnym predpisom 
Únie, napríklad predpisom Európskej 
únie v oblasti kozmetických výrobkov, 
hračiek, elektrických prístrojov alebo 
stavebných výrobkov.

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2, 5 a 6)

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na harmonizovaný tovar, aby sa predišlo 
prekrývaniu a zdvojovaniu, pretože na hlavné prvky v kapitole I. sa vzťahujú harmonizačné 
právne predpisy. Jasné oddeľovanie medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 
harmonizovaných a neharmonizovaných spotrebných výrobkov by hospodárskym subjektom 
uľahčilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky a orgánom dohľadu nad trhom ich 
presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia jednoty medzi 
týmto nariadením a harmonizačnými 
právnymi predpismi Európskej únie pre 
špecifické odvetvia a so zreteľom na 
špecifické povinnosti hospodárskych 
subjektov treba ustanovenia o výrobcoch, 
splnomocnených zástupcoch, dovozcoch 
a distribútoroch založiť na referenčných 
ustanoveniach zahrnutých do rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom 
rámci na uvádzanie výrobkov na trh.

(9) V záujme zabezpečenia jednoty medzi 
týmto nariadením a harmonizačnými 
právnymi predpismi Európskej únie pre 
špecifické odvetvia a so zreteľom na 
špecifické povinnosti hospodárskych 
subjektov treba ustanovenia o výrobcoch, 
splnomocnených zástupcoch, dovozcoch 
a distribútoroch založiť na referenčných 
ustanoveniach zahrnutých do rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom 
rámci na uvádzanie výrobkov na trh.
Harmonizované právne predpisy by však 
nemali prinášať zbytočnú administratívnu 
záťaž pre podniky.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať 
na použité výrobky, ktoré opätovne 
vstupujú do dodávateľského reťazca 
v rámci komerčnej činnosti. Nemalo by sa 
vzťahovať na tie použité výrobky, pri 
ktorých spotrebiteľ nemôže odôvodnene 
očakávať, že budú spĺňať najmodernejšie 
bezpečnostné normy, alebo na výrobky 
získané pri transakciách medzi 
súkromnými osobami.

Odôvodnenie

Súkromné transakcie medzi jednotlivcami, ako napríklad garážový predaj, by mali byť 
jednoznačne vyňaté z pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj 
kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať za 
rozumne predvídateľných podmienok, 
pričom treba zohľadniť ich zraniteľnosť, 
najmä u detí, seniorov a postihnutých osôb. 
Pri posudzovaní rizík pre zraniteľných 
spotrebiteľov by sa mala venovať 
pozornosť zamýšľanému používaniu, 
ktoré ako také uvádza výrobca v 
bezpečnostných pokynoch k výrobku, a 
zodpovednosť všetkých rodinných 
príslušníkov, poskytovateľov služieb alebo 
zamestnávateľov a dohľadu alebo 
povinnostiam v oblasti odbornej prípravy.

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1 podods. 1 písm. d)

Odôvodnenie

Koncepcia zraniteľných spotrebiteľov pokrýva široké spektrum situácií, na ktoré nemožno 
použiť bežné podmienky týkajúce sa zodpovednosti. Pri posudzovaní tohto rizika pre 
zraniteľných spotrebiteľov by preto mala byť zohľadnená pravdepodobnosť, že výrobok budú 
používať za rozumne predvídateľných podmienok.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov 
by sa mali zohľadňovať všetky príslušné 
hľadiská, najmä vlastnosti, materiály, 
prvky a vzhľad výrobku a jeho obalu, ako 
aj kategórie spotrebiteľov, ktoré budú 
výrobok pravdepodobne používať, pričom 
treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä 
u detí, seniorov a postihnutých osôb.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Zloženie výrobku (zložka alebo základný materiál, surovina) je kľúčovým prvkom pri 
posudzovaní bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Aby nedošlo k prekrývaniu 
bezpečnostných požiadaviek a konfliktu 
s ďalšími právnymi predpismi Európskej 
únie, výrobok, na ktorý sa vzťahujú
požiadavky harmonizačného právneho 
predpisu Európskej únie v špecifickom 
odvetví zameraného na ochranu zdravia 
a bezpečnosti osôb, by mal byť vylúčený z 
pôsobnosti tohto nariadenia.

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 5 a 6)

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na harmonizovaný tovar, aby sa predišlo 
prekrývaniu a zdvojovaniu, pretože na hlavné prvky v kapitole I. sa vzťahujú harmonizačné 
právne predpisy. Jasné oddeľovanie medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 
harmonizovaných a neharmonizovaných spotrebných výrobkov by hospodárskym subjektom 
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uľahčilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky a orgánom dohľadu nad trhom ich 
presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) S cieľom uľahčiť uvádzanie 
bezpečných výrobkov na trh si 
hospodárske subjekty, najmä MSP, môžu 
plniť povinnosti vyplývajúce z tohto 
nariadenia prostredníctvom vytvárania 
združení, ktoré budú mať dvojaký cieľ: 
zaručovať efektívne a kvalitné 
dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť 
výrobkov a znižovať náklady, 
administratívne zaťaženie a byrokraciu 
pre jednotlivé podniky.

Pozmeňujúci návrh 12

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 

(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 výrobcu môže zaistiť, 
že spotrebitelia a hospodárske subjekty 
dostanú presné informácie o nebezpečných 
výrobkoch. Výrobky by preto mali 
obsahovať informácie umožňujúce ich 
identifikáciu a identifikáciu výrobcu a, 
v uplatniteľnom prípade, identifikáciu 
dovozcu. Výrobcovia by mali vypracovať 
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prípade, identifikáciu dovozcu. Výrobcovia 
by mali vypracovať aj technickú 
dokumentáciu k svojim výrobkom, pričom 
si môžu vybrať jej najvhodnejší 
a nákladovo-efektívny spôsob, napr. 
elektronické prostriedky. Okrem toho by 
hospodárske subjekty mali vedieť 
identifikovať subjekty, ktoré ich zásobujú, 
a tie, ktorým ony dodali výrobok. Na 
spracovanie osobných údajov vykonávané 
v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

aj technickú dokumentáciu k svojim 
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-efektívny 
spôsob, napr. elektronické prostriedky. 
Okrem toho by hospodárske subjekty mali 
vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich 
zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. 
Na spracovanie osobných údajov 
vykonávané v rámci tohto nariadenia sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov.

Odôvodnenie

V záujme ochrany súkromia spotrebiteľov by sa malo zabezpečiť, aby sa vysledovateľnosť 
výrobkov vzťahovala iba na výrobcov a na prípady, keď by bolo nutné výrobky stiahnuť.

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(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 alebo podľa 
okolností identifikáciu dovozcu. 
Výrobcovia by mali vypracovať aj 
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technickú dokumentáciu k svojim 
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-efektívny 
spôsob, napr. elektronické prostriedky. 
Okrem toho by hospodárske subjekty mali 
vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich 
zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. 
Na spracovanie osobných údajov 
vykonávané v rámci tohto nariadenia sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov.

technickú dokumentáciu k svojim 
výrobkom, pričom si môžu vybrať jej 
najvhodnejší a nákladovo-efektívny 
spôsob, napr. elektronické prostriedky. 
Okrem toho by hospodárske subjekty mali 
vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich 
zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. 
Na spracovanie osobných údajov 
vykonávané v rámci tohto nariadenia sa 
vzťahuje smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov.

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 8 a 10)

Odôvodnenie

Ak by sa meno a adresa výrobcu, ktorý nemá sídlo v EÚ, nachádzali na dovážaných 
výrobkoch, bola by táto informácia dostupná konkurenčným dovozcom a zákazníkom, v 
dôsledku čoho by mohli v budúcnosti tohto konkrétneho dovozcu obísť a odoberať tovar 
priamo od zdrojového výrobcu so sídlom mimo EÚ. To by od dovozu odradilo malé a stredné 
podniky a viedlo k zásadnému narušeniu hospodárskej súťaže. Preto sa odporúča začleniť 
tieto informácie do technickej dokumentácie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20 b) Súčasné systémy sledovateľnosti a 
už zavedené postupy označovania sa
musia účinným spôsobom presadzovať a 
zlepšovať. Z tohto hľadiska posúdenie a 
hodnotenie týkajúce sa použitia 
využívaných technológií je nevyhnutné na 
zabezpečenie lepšieho výkonu a nižšej 
záťaže pre hospodárske subjekty. Jedným 
z cieľov tohto nariadenia je neustále 
zlepšovať systémy sledovateľnosti, ktoré 
sa vyžadujú od hospodárskych subjektov a 
výrobkov.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Postupy podania žiadosti 
o vypracovanie európskej normy na 
podporu tohto nariadenia, ako aj postupy 
podania formálnych námietok proti týmto 
normám treba stanoviť v tomto nariadení 
a zosúladiť s nariadením (EÚ) 
č. 1025/2012. V záujme zaistenia celkovej 
jednoty európskej normalizácie by sa 
žiadosti o európske normy alebo námietky 
proti týmto normám mali predkladať 
výboru zriadenému na základe uvedeného 
nariadenia po primeranej konzultácii 
s expertmi členských štátov v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov.

(24) Postupy podania žiadosti 
o vypracovanie európskej normy na 
podporu tohto nariadenia, ako aj postupy 
podania formálnych námietok proti týmto 
normám treba stanoviť v tomto nariadení 
a zosúladiť s nariadením (EÚ) 
č. 1025/2012. V záujme zaistenia celkovej 
jednoty európskej normalizácie by sa 
žiadosti o európske normy alebo námietky 
proti týmto normám mali predkladať 
výboru zriadenému na základe uvedeného 
nariadenia po primeranej konzultácii 
s expertmi členských štátov v oblasti 
bezpečnosti spotrebných výrobkov a s 
príslušnými zainteresovanými stranami.

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 16 ods. 1)

Odôvodnenie

Komisia by pri určovaní obsahu nových európskych bezpečnostných noriem mala v prípade 
potreby zohľadniť názory zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť, aby tieto normy boli 
náležité, primerané a účinné.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zaistenia jednotných 
podmienok realizácie tohto nariadenia by 
sa Európskej komisii mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide 
o výnimku z povinnosti informovať orgány 
dohľadu nad trhom o výrobkoch 
predstavujúcich riziko, pokiaľ ide o druh 
nosiča údajov a jeho umiestnenie na 

(27) V záujme zaistenia jednotných 
podmienok realizácie tohto nariadenia by 
sa Európskej komisii mali udeliť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide 
o výnimku z povinnosti informovať orgány 
dohľadu nad trhom o výrobkoch 
predstavujúcich riziko, pokiaľ ide o druh 
nosiča údajov a jeho umiestnenie na 
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výrobku na účely systému 
vysledovateľnosti, pokiaľ ide o žiadosti 
o normalizačné práce podané 
v európskych normalizačných 
organizáciách a rozhodnutia o formálnych 
námietkach proti európskym normám. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. 
februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

výrobku na účely systému 
vysledovateľnosti, pokiaľ ide 
o rozhodnutia o formálnych námietkach 
proti európskym normám. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 16 ods. 1)

Odôvodnenie

Nové európske bezpečnostné normy pre spotrebné výrobky podľa článku 4 by sa mali 
považovať za normy dopĺňajúce základný akt pridaním nepodstatných prvkov v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ. Z dôvodu veľmi všeobecnej povahy článku 4 by Európsky parlament a 
Rada mali mať možnosť zrušiť mandát Komisie, ktorý sa týka nových noriem, alebo proti 
nemu vzniesť námietku. Preto je vhodné prijať mandát prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) je pravdepodobné, že za vhodných 
predpokladateľných okolností ich použijú 
spotrebitelia, aj keď pre nich nie sú 
určené;

(b) je pravdepodobné, že za vhodných 
predpokladateľných okolností ich použijú 
spotrebitelia, aj keď pri uvedení na trh 
neboli určené pre spotrebiteľov;

Odôvodnenie

Týka sa to najmä nemeckého prekladu, ktorý je potrebné formulovať presnejšie s cieľom 
objasniť, že cieľom článku 2 ods. 1 písm. b) návrhu je zabezpečiť, aby sa nariadenie 
vzťahovalo aj na výrobky, ktoré budú spotrebitelia pravdepodobne používať za rozumne 
predvídateľných podmienok. Nie je zmyslom ani účelom prijať právny predpis týkajúci sa 
nesprávneho používania výrobkov spotrebiteľmi.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, 
ktoré sa sprístupňujú na trhu ako výrobky, 
ktoré sa pred použitím musia opraviť alebo 
obnoviť.

2. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, 
ktoré sa sprístupňujú na trhu ako výrobky, 
ktoré sa pred použitím musia opraviť alebo 
obnoviť. Toto nariadenie sa nevzťahuje 
na transakcie medzi súkromnými 
osobami.

Odôvodnenie

Súkromné transakcie medzi jednotlivcami, ako napríklad garážový predaj, by mali byť 
jednoznačne vyňaté z pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, pri 
ktorých sa uplatňujú požiadavky určené na 
ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov.

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 5 a 6)

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na harmonizovaný tovar, aby sa predišlo 
prekrývaniu a zdvojovaniu, pretože na hlavné prvky v kapitole I. sa vzťahujú harmonizačné 
právne predpisy. Jasné oddeľovanie medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 
harmonizovaných a neharmonizovaných spotrebných výrobkov by hospodárskym subjektom 
uľahčilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky a orgánom dohľadu nad trhom ich 
presadzovanie.
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Pri posudzovaní bezpečnosti výrobku by sa mala venovať pozornosť zodpovednosti všetkých 
rodinných príslušníkov, poskytovateľov služieb alebo zamestnávateľov a dohľadu alebo 
povinnostiam v oblasti odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Každá operácia, ktorú musí spotrebiteľ vykonať na konci životného cyklu výrobku, by mala by 
byť bezpečná.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „distribútor“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba v dodávateľskom reťazci 
okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá 
sprístupňuje výrobok na trhu;

(7) „distribútor“ je každá zodpovedná
fyzická alebo právnická osoba 
v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu 
alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok 
na trhu; nezahŕňa transakcie medzi 
súkromnými osobami, ktoré konajú mimo 
rámca podnikania;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Hospodárske subjekty uvádzajú alebo 
sprístupňujú na trh Európskej únie len 
bezpečné výrobky.

Hospodárske subjekty uvádzajú alebo 
sprístupňujú na vnútornom trhu Európskej 
únie len bezpečné výrobky.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Predpoklad bezpečnosti Predpoklad súladu s požiadavkami 
všeobecnej bezpečnosti
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) pokiaľ ide o riziká upravené 
požiadavkami určenými na ochranu 
ľudského zdravia a bezpečnosti 
stanovenými v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúcimi z týchto predpisov, ak spĺňa 
uvedené požiadavky;

vypúšťa sa

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2 a 6)

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na harmonizovaný tovar, aby sa predišlo 
prekrývaniu a zdvojovaniu, pretože na hlavné prvky v kapitole I. sa vzťahujú harmonizačné 
právne predpisy. Jasné oddeľovanie medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 
harmonizovaných a neharmonizovaných spotrebných výrobkov by hospodárskym subjektom 
uľahčilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky a orgánom dohľadu nad trhom ich 
presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené 
v písm. a), pokiaľ ide o riziká upravené 
európskymi normami, ak spĺňa príslušné 
európske normy alebo ich časti, pričom 
odkaz na tieto normy bol zverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
v súlade s článkami 16 a 17;

(b) pokiaľ ide o riziká upravené 
európskymi normami, ak spĺňa príslušné 
európske normy alebo ich časti, pričom 
odkaz na tieto normy bol zverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
v súlade s článkami 16 a 17;

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2 a 6)
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Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na harmonizovaný tovar, aby sa predišlo 
prekrývaniu a zdvojovaniu, pretože na hlavné prvky v kapitole I. sa vzťahujú harmonizačné 
právne predpisy. Jasné oddeľovanie medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 
harmonizovaných a neharmonizovaných spotrebných výrobkov by hospodárskym subjektom 
uľahčilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky a orgánom dohľadu nad trhom ich 
presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v harmonizačných právnych 
predpisoch Európskej únie alebo 
vyplývajúce z týchto predpisov uvedené 
v písm. a) a európske normy uvedené
v písm. b), pokiaľ ide o riziká upravené 
požiadavkami na ochranu zdravia 
a bezpečnosti stanovenými v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, ak spĺňa 
uvedené vnútroštátne požiadavky.

(c) v prípade, že neexistujú požiadavky 
stanovené v európskych normách 
uvedených v písm. b), pokiaľ ide o riziká 
upravené požiadavkami na ochranu zdravia 
a bezpečnosti stanovenými v právnych 
predpisoch členského štátu, v ktorom je 
výrobok sprístupnený na trhu, ak spĺňa 
uvedené vnútroštátne požiadavky.

(pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 2 a 6)

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na harmonizovaný tovar, aby sa predišlo 
prekrývaniu a zdvojovaniu, pretože na hlavné prvky v kapitole I. sa vzťahujú harmonizačné 
právne predpisy. Jasné oddeľovanie medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa 
harmonizovaných a neharmonizovaných spotrebných výrobkov by hospodárskym subjektom 
uľahčilo dodržiavanie pravidiel pre výrobky a orgánom dohľadu nad trhom ich 
presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž a prípadne 
inštaláciu, údržbu a likvidáciu;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž a demontáž a
prípadne na inštaláciu a údržbu;

Odôvodnenie

Výrobky by mali byť bezpečné aj pri ich likvidácii.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené 
riziku pri používaní výrobku, najmä 
zraniteľní spotrebitelia, ktorí ich budú 
pravdepodobne používať za rozumne 
predvídateľných podmienok;

(pozri pozmeňujúce návrhy k odôvodneniu 13 a článku 16 ods. 2a (nový))

Odôvodnenie

Koncepcia zraniteľných spotrebiteľov pokrýva široké spektrum situácií, na ktoré nemožno 
použiť bežné podmienky týkajúce sa zodpovednosti. Riziká pre zraniteľných spotrebiteľov by 
sa preto mali posudzovať v súlade s pravdepodobnosťou, s akou uvedený výrobok za reálne 
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predvídateľných podmienok použijú. Tento pozmeňujúci návrh je tiež súčasťou 
pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa navrhuje nový článok 16 ods. 2a (nový).

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) aktuálna úroveň poznatkov 
a technológie;

vypúšťa sa

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 6 ods. 1, článku 6 ods. 1a nový a článku 6 ods. 2.)

Odôvodnenie

Tento bod bol presunutý na koniec zoznamu. Je síce dôležité vziať stav vývoja a techniky do 
úvahy, toto hľadisko by však nemalo byť prvým aspektom, ktorý je potrebné zvážiť. 
Prostredníctvom vývoja a techniky sa spravidla dosahuje vyšší stupeň bezpečnosti. 
Dostupnosť iných výrobkov, ktoré predstavujú nižší stupeň ohrozenia, nie je však dôvodom na 
to, aby nebol výrobok považovaný za bezpečný. Tento pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou 
pozmeňujúceho návrhu na vloženie čl. 6 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) racionálne očakávania spotrebiteľa 
týkajúce sa bezpečnosti.

vypúšťa sa

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1a (nový))

Odôvodnenie

Toto kritérium sa zdá náhodné a vytvára právnu neistotu pre hospodárske subjekty, ktorým 
musia určiť, aké sú „racionálne očakávania spotrebiteľa" pre každý výrobok, bez akejkoľvek 
záruky, že si orgány dohľadu nad trhom nevysvetlia toto poňatie rozdielnym spôsobom. Tento 
pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou pozmeňujúceho návrhu na vloženie čl. 6 ods. 1a 
(nový).
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Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h a) aktuálna úroveň poznatkov a 
technológie

(pozmeňujúci návrh, ktorým sa navrhuje článok 6 ods. 1a (nový))

Odôvodnenie

Tento bod bol presunutý na koniec zoznamu. Je síce dôležité vziať stav vývoja a techniky do 
úvahy, toto hľadisko by však nemalo byť prvým aspektom, ktorý je potrebné zvážiť. 
Prostredníctvom vývoja a techniky sa spravidla dosahuje vyšší stupeň bezpečnosti. Výrobok 
však môže byť považovaný za bezpečný, aj keď sú na trhu dostupné výrobky, ktoré majú ešte 
vyššiu úroveň bezpečnosti. Tento pozmeňujúci návrh je taktiež súčasťou pozmeňujúceho 
návrhu na vloženie čl. 6 ods. 1a (nový).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich 
výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto 
výrobky boli navrhnuté a vyrobené 
v súlade s požiadavkou všeobecnej 
bezpečnosti stanovenou v článku 4.

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich 
výrobkov na trh, aj v prípade predaja na 
diaľku, zabezpečujú, aby tieto výrobky 
boli navrhnuté a vyrobené v súlade 
s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti 
stanovenou v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) ak výrobca neuvádza výrobok na trh, 
meno, registrované obchodné meno alebo 
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registrovanú ochrannú známku a adresu, 
na ktorej ho možno kontaktovať.

Odôvodnenie

Ak by sa meno a adresa výrobcu, ktorý nemá sídlo v EÚ, nachádzali na dovážaných 
výrobkoch, bola by táto informácia dostupná konkurenčným dovozcom a zákazníkom, v 
dôsledku čoho by mohli v budúcnosti tohto konkrétneho dovozcu obísť a odoberať tovar 
priamo od zdrojového výrobcu so sídlom mimo EÚ. To by od dovozu odradilo malé a stredné 
podniky a viedlo k zásadnému narušeniu hospodárskej súťaže. Preto sa odporúča začleniť 
tieto informácie do technickej dokumentácie.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia na výrobku, alebo, ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo
v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku a 
adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
V adrese musí byť uvedené jedno 
konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu kontaktovať.

7. Ak výrobcovia uvedú výrobok na trh, na 
výrobku, alebo, ak to nie je možné, na jeho 
obale, v sprievodnej dokumentácii výrobku 
alebo na internetových stránkach jasne 
uvedených na výrobku, alebo na jeho 
obale, alebo v sprievodných dokladoch
uvedú svoje meno, registrované obchodné 
meno alebo registrovanú ochrannú známku 
a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať 
V adrese musí byť uvedené jedno 
konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu kontaktovať.

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 10 ods. 3)

Odôvodnenie

Najmä v prípade malých výrobkov (napríklad ponožiek) a výrobkov, ktoré sa môžu predávať 
samostatne ako jednotlivé položky (napríklad golfové loptičky), by navrhovaná povinnosť 
viedla k vysokým dodatočným nákladom, pretože by informácie museli byť poskytnuté v 
samostatnom dokumente. Uvedenie internetových stránok s ďalšími informáciami by bolo 
efektívnejšie z hľadiska nákladov a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

Pozmeňujúci návrh 37
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku 
priložené pokyny a bezpečnostné 
informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia 
bez problémov rozumejú, určenom 
členským štátom, v ktorom je výrobok 
sprístupnený, okrem prípadov, keď 
výrobok možno bezpečne a v súlade 
s účelom určenia výrobcu použiť bez 
takýchto pokynov a bezpečnostných 
informácií. Bezpečnostné informácie 
spotrebiteľovi umožňujú posúdiť riziká 
spojené s výrobkom v priebehu bežného 
alebo racionálne predvídateľného trvania 
jeho používania, ak tieto riziká nie sú 
bezprostredne zrejmé bez príslušného 
upozornenia;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Preklad do všetkých jazykov EÚ možno v niektorých prekladoch účinne nahradiť pokynmi v 
podobe obrázkov a piktogramov. Tieto inovatívne riešenia sú dobrou a atraktívnou 
alternatívou k technickému slovníku používanému v návodoch k niektorým výrobkom.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 10 ods. 7 a k článku 11 ods. 5)

Odôvodnenie

Výraz vychádzajúci zo slova „ak“ vytvára právnu neistotu, pretože by sa mohol interpretovať 
ako ďalšia podmienka nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9 a. Upozornenia ovplyvňujúce 
rozhodnutie o kúpe výrobku, napríklad 
upresňujúce minimálny a maximálny vek 
alebo váhu používateľov a iné dôležité 
upozornenia, sú uvedené na 
spotrebiteľskom obale alebo sú iným 
spôsobom jasne viditeľné pre spotrebiteľa 



PE514.880v02-00 24/36 AD\1003294SK.doc

SK

pred kúpou vrátane prípadov, keď sa 
kúpa uskutočňuje na internete.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dovozcovia na výrobku, alebo, ak to nie 
je možné, na jeho obale alebo v 
sprievodnej dokumentácii výrobku, uvedú 
svoje meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovanú ochrannú známku a 
adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
Dovozcovia sa ubezpečia, že informácie na 
označení dodanom výrobcom neprekrýva 
žiadne iné označenie.

3. Dovozcovia na výrobku, alebo, ak to nie 
je možné, na jeho obale, v sprievodnej 
dokumentácii výrobku alebo na 
internetových stránkach jasne uvedených 
na výrobku, alebo na jeho obale, alebo v 
sprievodných dokladoch uvedú svoje 
meno, registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku a adresu, na 
ktorej ich možno kontaktovať. Dovozcovia 
sa ubezpečia, že informácie na označení 
dodanom výrobcom neprekrýva žiadne iné 
označenie.

(pozri pozmeňujúci návrh k článku 8 ods. 7)

Odôvodnenie

Najmä v prípade malých výrobkov (napríklad ponožiek) a výrobkov, ktoré sa môžu predávať 
samostatne ako jednotlivé položky (napríklad golfové loptičky), by navrhovaná povinnosť 
viedla k vysokým dodatočným nákladom, pretože by informácie museli byť poskytnuté v 
samostatnom dokumente. Uvedenie internetových stránok s ďalšími informáciami by bolo 
efektívnejšie z hľadiska nákladov a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Preklad do všetkých jazykov EÚ možno v niektorých prekladoch účinne nahradiť pokynmi v 
podobe obrázkov a piktogramov. Tieto inovatívne riešenia sú dobrou a atraktívnou 
alternatívou k technickému slovníku používanému v návodoch k niektorým výrobkom.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo 
sa iným spôsobom nezhoduje s týmto 
nariadením, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom 
dosiahnuť podľa okolností zhodu 
predmetného výrobku, jeho stiahnutie 
z trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov). 
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
bezpečný, dovozcovia o tom bezodkladne 
informujú orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov, v ktorých výrobok 
sprístupnili na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie 
a bezpečnosť a o prijatých nápravných 
opatreniach.
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(pozri pozmeňujúci návrh k článku 8 ods. 9 a k článku 11 ods. 5)

Odôvodnenie

Výraz vychádzajúci zo slova „ak“ vytvára právnu neistotu, pretože by sa mohol interpretovať 
ako ďalšia podmienka nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili 
požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 
a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku 
na trhu overia, či výrobok nesie označenie 
požadované v článku 8 ods. 6 a 7 a v 
článku 10 ods. 3 a sú k nemu priložené 
príslušné informácie stanovené v článku 8 
ods. 8 a článku 10 ods. 4, podľa 
uplatniteľného prípadu.

Odôvodnenie

V revidovanom znení sa odstraňuje riziko, že táto povinnosť bude chápaná tak, že distribútor 
by mal posúdiť (napr. testovaním výrobku), či sú informácie poskytnuté výrobcom alebo 
dovozcom presné. Distribútor zodpovedá len za overenie toho, či sú spolu s výrobkom
poskytnuté všetky relevantné a požadované informácie, ako sú stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že výrobok, 
ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný 
alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 
a 8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa 
uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie 
nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného 
výrobku, jeho stiahnutie z trhu alebo 

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

z trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov). 
Okrem toho v prípade, že výrobok nie je 
bezpečný, distribútori o tom bezodkladne 
informujú výrobcu alebo dovozcu (podľa 
uplatniteľného prípadu), ako aj orgány 
dohľadu nad trhom tých členských štátov, 
v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
o riziku pre zdravie a bezpečnosť a o 
prijatých nápravných opatreniach.

(pozri pozmeňujúce návrhy k článku 8 ods. 9 a k článku 10 ods. 7)

Odôvodnenie

Výraz vychádzajúci zo slova „ak“ vytvára právnu neistotu, pretože by sa mohol interpretovať 
ako ďalšia podmienka nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Distribútori uvádzajú na trh iba 
výrobky, ku ktorým sú priložené 
bezpečnostné pokyny a informácie vo 
všetkých úradných jazykoch krajiny, v 
ktorej výrobok uvádzajú na trh, a to za 
podmienok stanovených príslušným 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu 
nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, 
článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 
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a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 
splnené nasledujúce podmienky:

a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 
splnené všetky nasledujúce podmienky:

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má úplne pod 
kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť 
zdravie a bezpečnosť osôb;

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie 
preukázať, že riziko má účinne pod 
kontrolou, aby sa predišlo akémukoľvek 
ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb;

Odôvodnenie

Absolútna kontrola rizika je v praxi nedosiahnuteľná. Znenie by preto malo byť upravené tak, 
aby poskytovalo hospodárskym subjektom právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Po prvé, príčina rizika nemusí byť známa. Po druhé, ak je príčina rizika známa, mohli by 
hospodárske subjekty len ťažko posúdiť, či je vo verejnom záujme. Takáto povinná podmienka 
by vytvárala právnu neistotu.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20 na 
stanovenie požiadaviek uvedených v 
článkoch 8, 10, 11 a 14 tohto nariadenia, 
z uplatňovania ktorých možno vyňať 
distribútorov použitých výrobkov na 
základe nízkej miery rizika alebo 
nadmernej záťaže pre hospodársku 
činnosť týchto malých hospodárskych 
subjektov.

Odôvodnenie

Malé obchody s použitým tovarom by mali byť z niektorých požiadaviek kladených na 
distribútorov vyňaté, pretože predstavujú nadmernú záťaž pre ich hospodársku činnosť alebo 
niektoré z týchto požiadaviek nie je možné splniť. Komisia by mala posúdiť kritériá (obrat, 
veľkosť, oblasť pôsobnosti, druh výrobkov) na udelenie týchto výnimiek a navrhnúť ich 
prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Ak hospodárske subjekty zistia 
informácie uvedené v prvom odseku, 
orgány dohľadu nad trhom s týmito 
informáciami zaobchádzajú ako s 
dôvernými.

Odôvodnenie

Pre mnoho distribútorov a veľkoobchodníkov je obchodným tajomstvom, od koho tovar 
nakupujú a komu ho predávajú. Preto je nevyhnutné chrániť totožnosť ich dodávateľov. 
Informácie poskytnuté hospodárskymi subjektmi by mali používať len orgány dohľadu nad 
trhom, a nemalo by byť preto možné všeobecne zverejňovať obchodne citlivé informácie alebo 
ich odovzdávať konkurencii.

Pozmeňujúci návrh 52
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Návrh nariadenia
Článok 15 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Vysledovateľnosť výrobkov Vysledovateľnosť výrobkov, ktoré 
predstavujú závažné riziko

Odôvodnenie

Tento systém sledovateľnosti by sa mal vzťahovať len na špecifické výrobky a kategórie 
výrobkov, ktoré môžu predstavovať závažné riziko.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

Pred návrhom nových požiadaviek na sledovateľnosť by mala Komisia konzultovať s 
príslušnými zainteresovanými stranami, ako sú podniky a organizácie spotrebiteľov, aby 
mohla využiť ich odborné znalosti a zohľadniť praktické vplyvy takýchto požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Odôvodnenie

V záujme ochrany súkromia spotrebiteľov by sa malo zabezpečiť, aby sa vysledovateľnosť 
výrobkov vzťahovala iba na výrobcov a na prípady, keď by bolo nutné výrobky stiahnuť.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber 
a uchovávanie údajov elektronickými 
prostriedkami, umožňujúc tak identifikáciu 
výrobkov a hospodárskych subjektov 
zapojených do dodávateľského reťazca, 
ako aj použitie primeraného prostriedku 
spolu s výrobkom, jeho balením alebo 
sprievodnou dokumentáciou, umožňujúc 
prístup k daným údajom.

Odôvodnenie

Technológia RFID alebo dátový nosič na výrobku nie sú jedinými prostriedkami na 
zverejnenie požadovaných údajov o bezpečnosti výrobku. Existujú ďalšie, menej nákladné 
alternatívy, ako je individuálny výrobný kód, ktorý môže byť prepojený s informáciami na 
internetových stránkach prevádzkovaných príslušným hospodárskym subjektom. Touto 
smernicou by sa nemali predpisovať technické riešenia, ale mala by dať hospodárskym 
subjektom možnosť voľby, pokiaľ ide o splnenie bezpečnostných požiadaviek.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) špecifikujú údaje, ktoré hospodárske 
subjekty zbierajú a uchovávajú 
prostredníctvom systému vysledovateľnosti 
uvedeného v odseku 2.

(b) špecifikujú údaje, ktoré hospodárske 
subjekty zbierajú a uchovávajú 
prostredníctvom systému vysledovateľnosti 
uvedeného v odseku 2 a ktoré sú 
nevyhnutné na zaručenie bezpečnosti 
výrobku.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť súkromie spotrebiteľov by sa malo zabezpečiť, že zhromaždené a 
uchovávané údaje sa budú využívať iba na účely zaručenia bezpečnosti výrobku.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Komisia môže požiadať jednu alebo 
niekoľko európskych normalizačných 
organizácií, aby navrhli alebo 
identifikovali európsku normu, ktorá by 
zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto 
norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej 
v článku 4. Komisia určí požiadavky na 
obsah, ktoré musí splniť požadovaná 
európska norma, ako aj termín jej prijatia.

Komisia môže požiadať jednu alebo 
niekoľko európskych normalizačných 
organizácií, aby navrhli alebo 
identifikovali európsku normu, ktorá by 
zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto 
norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke 
všeobecnej bezpečnosti stanovenej 
v článku 4. Komisia so zreteľom na 
stanoviská príslušných zainteresovaných 
strán určí požiadavky na obsah, ktoré musí 
splniť požadovaná európska norma, ako aj 
termín jej prijatia.

(pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu č. 24)

Odôvodnenie

Komisia by pri určovaní obsahu nových európskych bezpečnostných noriem mala v prípade 
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potreby zohľadniť názory zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť, aby tieto normy boli 
náležité, primerané a účinné.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia prijme žiadosť uvedenú v prvom 
pododseku formou delegovaného aktu 
v súlade s postupom podľa článku 20.

(pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu č. 27)

Odôvodnenie

Nové európske bezpečnostné normy pre spotrebné výrobky podľa článku 4 by sa mali 
považovať za normy dopĺňajúce základný akt pridaním nepodstatných prvkov v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ. Z dôvodu veľmi všeobecnej povahy článku 4 by Európsky parlament a 
Rada mali mať možnosť zrušiť mandát Komisie, ktorý sa týka nových noriem, alebo proti 
nemu vzniesť námietku. Preto je vhodné prijať mandát prostredníctvom delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 18 vypúšťa sa
Sankcie
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 
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mesiace pred dátumom uplatňovania 
tohto nariadenia] a bezodkladne jej 
oznámia každú nasledujúcu zmenu 
a doplnenie, ktoré uvedené ustanovenia 
ovplyvnia.
2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia 
veľkosť podnikov a predovšetkým 
situáciu malých a stredných podnikov. 
Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný 
hospodársky subjekt už dopustil 
podobného porušenia a môžu zahŕňať 
trestné postihy za závažné porušenia.

(Pozri článok 31 nariadenia 2013/0048 (COD))).

Odôvodnenie

Sankcie za porušenie pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov by mali byť rovnaké pre 
všetky výrobky (harmonizované alebo iné, spotrebné alebo na profesionálne použitie) a mali 
by sa vzťahovať aj na prípady nedodržania napr. noriem ochrany životného prostredia. Tieto 
pravidlá týkajúce sa sankcií by sa mali byť preto stanoviť výlučne v nariadení pre dohľad nad 
trhom.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 13 ods. 3 a článku 15 
ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú od [vložiť dátum – dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 13 ods. 3 a článku 15 
ods. 3 sa Komisii udeľuje na päť rokov od 
[vložiť dátum – dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomocí najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia,
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Najneskôr [päť] rokov od dátumu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia a každých 
päť rokov od prvej správy Komisia 
zhodnotí jeho uplatňovanie a postúpi 
hodnotiacu správu Európskemu parlamentu 
a Rade. V správe sa zhodnotí, či nariadenie 
dosiahlo stanovené ciele, predovšetkým 
pokiaľ ide o rozšírenie ochrany 
spotrebiteľov pred nebezpečnými 
výrobkami v zmysle článku 4 tohto 
nariadenia, pričom sa zohľadní jeho vplyv 
na podniky, predovšetkým malé a stredné 
podniky. V tejto správe sa posúdia 
dôsledky a prínosy nariadenia (EÚ) č. 
1025/2012 v rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia.
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