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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
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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. 
internetový predaj.

Or. en



PE514.880v01-00 4/13 PA\942807SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 3

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.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Toto nariadenie by malo brať do 
úvahy tzv. výrobky lákavé pre deti, ktorých 
vzhľad sa akýmkoľvek spôsobom podobá 
na iný objekt, obyčajne uznávaný ako 
lákavý pre deti alebo určený na použitie 
deťmi. Pri posudzovaní bezpečnosti 
výrobku sa musí predovšetkým vziať do 
úvahy pojem výrobkov lákavých pre deti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)
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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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20 a) S cieľom zabezpečiť hladký 
priebeh označovania pôvodu a zlepšiť 
sledovateľnosť výrobkov by Komisia mala 
zvážiť, ako uľahčiť používanie 
špecifických technológií na sledovanie 
a stopovanie a technológií na overovanie 
výrobkov. Posudzované technológie by 
mali zabezpečiť okrem iného bezpečnosť 
spotrebiteľských výrobkov, zlepšiť 
mechanizmy sledovania a vyhnúť sa 
zbytočnej administratívnej záťaži 
hospodárskych subjektov, aby sa 
zabránilo presunu nákladov na 
spotrebiteľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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. 
Moderné obchodné postupy v oblasti 
nákupu a spracúvania materiálov navyše 
vyžadujú uvedenie krajiny pôvodu 
materiálov, z ktorých je tovar zložený, 
s cieľom zaručiť spotrebiteľovi, že si 
kupuje bezpečný výrobok. Tieto 
informácie môžu uľahčiť prácu orgánov 
dohľadu nad trhom pri vysledovaní 
výrobku a zistení jeho skutočného miesta 
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výroby a umožnia kontakty s orgánmi 
krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo 
multilaterálnej spolupráce v oblasti 
bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov 
v záujme primeraných nadväzujúcich 
opatrení.

Or. it

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a), jedným z kľúčových prvkov hodnotenia bezpečnosti 
výrobku je jeho zloženie, t. j. materiály, z ktorých sa skladá ako celok alebo z ktorých sa 
skladá jeho časť. Zavedenie povinnosti jasne a pravdivo uvádzať pôvod materiálov, ktoré 
tvoria výrobok, prispeje totiž k zachovaniu vysokej remeselnej a priemyselnej úrovne MSP 
v členských štátoch Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Európska únia už uzavrela alebo sa 
chystá uzavrieť dvojstranné dohody 
s krajinami, v ktorých platí povinnosť 
uvádzania pôvodu, pričom zavedením 
povinnosti uvádzať pôvod výrobku sa 
umožní spravodlivé a vyvážené 
fungovanie trhu a hospodárskej súťaže 
medzi krajinami, čím sa zamedzí 
nerovnakému zaobchádzaniu, ktoré 
predstavuje prekážku obchodu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21 a) Tým, že spotrebitelia majú údaj 
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o pôvode výrobku, získajú ľahší prístup 
k informáciám a výrobnom reťazci 
príslušného výrobku, čím sa vo 
všeobecnosti zvýši informovanosť 
spotrebiteľa. Najmä pri uvedení mena 
zodpovedného výrobcu v súlade s 
povinnosťami hospodárskych subjektov je 
tu riziko, že spotrebiteľ bude uvedený do 
omylu, pretože označenie príslušného 
výrobcu sa nemusí nevyhnutne rovnať 
miestu výroby. Označenie pôvodu bude 
teda jediným nástrojom pre spotrebiteľov, 
ako zistiť krajinu výroby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21 b) Označenie pôvodu by malo tiež 
pomáhať spotrebiteľom pri kúpe 
bezpečných výrobkov, ktoré zodpovedajú 
normám vysokej kvality v oblasti ochrany 
zdravia a bezpečnosti pracovníkov a 
ochrany životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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 

(1) „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek 
výrobok, ktorý za bežných alebo 
racionálne predvídateľných podmienok 
používania vrátane životnosti 
a, v uplatniteľnom prípade, uvedenia do 
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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;

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;

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17 a) "zraniteľní spotrebitelia" sú osoby, 
ktoré majú sťažený prístup k relevantným 
informáciám pre spotrebiteľa sťažené 
pochopenie týchto informácií alebo v 
dôsledku svojho mentálneho, fyzického a 
psychologického zdravotného postihnutia 
alebo veku sú viac vystavené 
bezpečnostnému riziku, a preto potrebujú 
osobitnú ochranu.

Or. en

(Pozri iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o stratégii posilňovania práv zraniteľných 
spotrebiteľov (2011/2272(INI))

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, 
balenia, návodu na montáž 

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

inštaláciu, údržbu a likvidáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým 
v prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
potravinou, pripomína potravinu a mohol 
by sa ľahko zameniť s potravinou 
z dôvodu jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, 
balenia, označenia, objemu, veľkosti 
alebo iných vlastností.

(e) vzhľad a vlastnosti výrobku, jeho 
balenie a prezentácia. Toto zahŕňa aj 
potenciálne klamlivý dojem, predovšetkým 
v prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je 
určený na použitie deťom, sa akýmkoľvek 
spôsobom podobá inému predmetu bežne 
považovanému za lákavý pre deti alebo 
určenému na použitie deťmi, a to 
v dôsledku jeho vzhľadu a vlastností.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby výrobky lákavé pre deti boli zahrnuté do komplexného legislatívneho rámca 
Únie. Účelom je vždy začleniť tieto špecifikácie a charakteristiky do posudzovania
bezpečnosti výrobkov.

Pozmeňujúci návrh 16

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, aby sa tento údaj nachádzal 
na balení alebo v sprievodnej dokumentácii 
výrobku. Výrobcovia a dovozcovia môžu 
okrem toho zabezpečiť, aby sa na výrobku 
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nachádzal údaj o pôvode materiálov, 
z ktorých je výrobok zložený. Údaj 
o pôvode finálneho výrobku musí byť 
z pohľadu spotrebiteľa viditeľný.

Or. it

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a), jedným z kľúčových prvkov hodnotenia bezpečnosti 
výrobku je jeho zloženie, t. j. materiály, z ktorých sa skladá ako celok alebo z ktorých sa 
skladá jeho časť. Zavedenie povinnosti jasne a pravdivo uvádzať pôvod materiálov, ktoré 
tvoria výrobok, prispeje totiž k zachovaniu vysokej remeselnej a priemyselnej úrovne MSP 
v členských štátoch Únie.

Pozmeňujúci návrh 17

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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

Or. en

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 19

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 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 
pred kúpou vrátane prípadov, keď sa 
kúpa uskutočňuje na internete.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 20

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 
a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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 1025/2012 
v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.
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