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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 001-051  
predložené Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
 
Správa 
Zuzana Roithová A7-0375/2012 
Pyrotechnické výrobky 
 
Návrh smernice (COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))1 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zákony, právne predpisy a správne 
opatrenia členských štátov , ktoré často 
kladú prekážky obchodu v rámci Únie , sa 
musia  harmonizovať tak, aby bol zaručený 
voľný pohyb pyrotechnických výrobkov na 
vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila 
vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia 
a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľov 
a profesionálnych konečných užívateľov. 

(5) Zákony, právne predpisy a správne 
opatrenia členských štátov, ktoré často 
kladú prekážky obchodu v rámci Únie, sa 
musia harmonizovať tak, aby bol zaručený 
voľný pohyb pyrotechnických výrobkov na 
vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila 
vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia 
a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľov 
vrátane vysokej úrovne ochrany 
zraniteľných spotrebiteľov v prípadoch, 
ak pyrotechnické výrobky nie sú určené 
na profesionálne použitie, 
a profesionálnych koncových používateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 14 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Pri uvádzaní pyrotechnického 
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výrobku na trh by každý dovozca mal na 
pyrotechnickom výrobku uviesť svoje 
meno a poštovú, prípadne internetovú 
adresu, na ktorej sa s ním možno 
skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť 
v prípadoch, v ktorých tomu bráni 
veľkosť alebo povaha pyrotechnického 
výrobku. Zahŕňa to aj prípady, keď by 
dovozca musel otvoriť obal, aby mohol 
svoje meno a adresu umiestniť na 
pyrotechnický výrobok. 

(Pozri znenie odôvodnenia 25 rozhodnutia 768/2008/ES) 
 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 28 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28a) V prípade, že by používanie jediného  
EÚ vyhlásenia o zhode mohlo spôsobiť 
osobitné problémy z dôvodu jeho 
komplexnosti alebo rozsahu, malo by byť 
možné jeho nahradenie individuálnymi 
EÚ vyhláseniami o zhode vzťahujúcimi sa 
na konkrétny pyrotechnický výrobok. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 41 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Existujúci systém by sa mal doplniť 
o postup, na základe ktorého sa informujú 
zainteresované strany o opatreniach, ktoré 
sa zamýšľajú prijať v súvislosti 
s pyrotechnickými výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko pre zdravie 
a bezpečnosť osôb alebo iné otázky 
ochrany verejného záujmu. Orgánom 
dohľadu nad trhom, v spolupráci 
s príslušnými hospodárskymi subjektmi, by 
sa takisto malo umožniť konať skôr 
v súvislosti s týmito pyrotechnickými 

(41) Existujúci systém by sa mal doplniť 
o postup, na základe ktorého sa informujú 
zainteresované strany o opatreniach, ktoré 
sa plánujú prijať v súvislosti 
s pyrotechnickými výrobkami, ktoré 
predstavujú riziko pre zdravie 
a bezpečnosť osôb vrátane bezpečnosti 
detí, starších osôb a osôb so zdravotným 
postihnutím v prípadoch, ak 
pyrotechnické výrobky nie sú určené na 
profesionálne použitie, alebo iné otázky 
ochrany verejného záujmu. Orgánom 
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výrobkami. dohľadu nad trhom v spolupráci 
s príslušnými hospodárskymi subjektmi by 
sa takisto malo umožniť konať skôr 
v súvislosti s týmito pyrotechnickými 
výrobkami. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 43 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (43a) Všetky povinnosti, ktoré táto 
smernica ukladá hospodárskym 
subjektom, by sa mali vzťahovať aj na 
prípady predaja na diaľku. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 49 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (49a) Harmonizované normy relevantné 
pre túto smernicu by mali tiež plne 
zohľadňovať Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorý 
Európska únia podpísala 23. decembra 
2010. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 
Článok 3 – bod 7 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
pyrotechnického výrobku na trhu Únie 

7. „sprístupnenie na trhu“ je dodávka 
pyrotechnického výrobku určeného 
na distribúciu, spotrebu alebo používanie 
na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, 
či už odplatne, alebo bezodplatne; 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 
Článok 3 – bod 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. „sprístupnenie na trhu“ je každá 
dodávka pyrotechnického výrobku 
určeného na distribúciu, spotrebu alebo 
používanie na trhu Únie v priebehu 
obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo 
bezodplatne; 

8. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie 
pyrotechnického výrobku na trhu Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 
Článok 3 – bod 12 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. „hospodárske subjekty“ sú výrobca, 
dovozca a distribútor; 

12. „hospodársky subjekt“ je výrobca, 
dovozca alebo distribútor; 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 
Článok 3 – bod 14 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

14. „harmonizovaná norma“ je 
harmonizovaná norma vymedzená 
v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 
č. [../..] [o európskej normalizácii]; 

14. „harmonizovaná norma“ je norma 
vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. c) 
nariadenia (EÚ) č. [../..] [o európskej 
normalizácii]; 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 
Článok 4 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Táto smernica neobmedzuje opatrenia 
členských štátov, ktoré sú oprávnené 
z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti 
alebo ochrany životného prostredia, 

2. Táto smernica neobmedzuje opatrenia 
členských štátov, ktoré sú oprávnené 
z dôvodu verejného poriadku, zdravia, 
bezpečnosti alebo ochrany životného 
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ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť 
držbu, používanie a/alebo predaj zábavnej 
pyrotechniky kategórie 2 a 3, scénickej 
pyrotechniky a iných pyrotechnických 
výrobkov širokej verejnosti. 

prostredia, ktorých cieľom je zakázať alebo 
obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj 
zábavnej pyrotechniky kategórie 2 a 3, 
scénickej pyrotechniky a iných 
pyrotechnických výrobkov širokej 
verejnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 
Článok 7 – názov 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vekové obmedzenia Vekové a iné obmedzenia 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pyrotechnické výrobky sa sprístupňujú 
na trhu  len pod podmienkou týchto 
vekových obmedzení: 

1. Pyrotechnické výrobky sa sprístupňujú 
na trhu koncovým používateľom len pod 
podmienkou týchto vekových obmedzení: 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu v odôvodnených 
prípadoch zvýšiť vekové obmedzenia 
stanovené v  odseku 1 z dôvodu verejného 
poriadku a bezpečnosti. Členské štáty 
môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade 
osôb, ktoré sú odborne vyškolené alebo 
ktoré práve absolvujú takúto odbornú 
prípravu. 

2. Členské štáty môžu v odôvodnených 
prípadoch zvýšiť vekové obmedzenia 
stanovené v odseku 1 z dôvodu verejného 
poriadku, zdravia alebo bezpečnosti. 
Členské štáty môžu znížiť vekové 
obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú 
odborne vyškolené alebo ktoré práve 
absolvujú takúto odbornú prípravu. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 
Článok 7 – odsek 3 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Pyrotechnické výrobky kategórie P1 
pre použitie vo vozidlách vrátane airbagov 
a napínačov bezpečnostných pásov nie sú 
dostupné širokej verejnosti, okrem 
prípadov, ak boli zabudované do vozidla 
alebo väčšej oddeliteľnej časti vozidla. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu uvedenú v prílohe II 
a vykonajú príslušný postup posudzovania 
zhody uvedený v článku 16. 

2. Výrobcovia vypracujú technickú 
dokumentáciu uvedenú v prílohe II 
a zabezpečia vykonanie príslušného 
postupu posudzovania zhody uvedeného 
v článku 16. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 
Článok 9 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výrobcovia zabezpečia, aby iné 
pyrotechnické výrobky ako pyrotechnické 
výrobky určené na použitie vo vozidlách 
boli označené, a to viditeľne, čitateľne 
a nezmazateľne, v úradnom jazyku 
(jazykoch) členského štátu, v ktorom sa 
výrobok sprístupňuje  spotrebiteľovi. 

1. Výrobcovia zabezpečia, aby iné 
pyrotechnické výrobky ako pyrotechnické 
výrobky určené na použitie vo vozidlách 
boli označené, a to viditeľne, čitateľne 
a nezmazateľne, v úradnom (úradných) 
jazyku (jazykoch) členského štátu, 
v ktorom sa výrobok sprístupňuje  
spotrebiteľovi. Tieto označenia a všetky 
pokyny a bezpečnostné informácie musia 
byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 
Článok 9 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Označenie pyrotechnických výrobkov 
zahŕňa minimálne meno a adresu výrobcu 
alebo ak výrobca nie je usadený v Únii , 
meno výrobcu a meno a adresu dovozcu, 
názov a druh výrobku, registračné číslo,  
minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú 
stanovené  v článku 7 ods. 1 a 2, príslušnú 
kategóriu a návod na použitie, v prípade 
zábavnej pyrotechniky kategórií 3 a 4 rok 
výroby a podľa potreby aj bezpečnú 
vzdialenosť. Označenie zahŕňa čistý obsah 
výbušniny (NEC) 

2. Označenie pyrotechnických výrobkov 
zahŕňa minimálne meno a adresu výrobcu 
alebo, ak výrobca nie je usadený v Únii, 
meno výrobcu a meno a adresu dovozcu, 
názov a druh výrobku, registračné číslo 
s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť 
pyrotechnického výrobku, minimálne 
vekové obmedzenia, ktoré sú stanovené  
v článku 7 ods. 1 a 2, príslušnú kategóriu 
a návod na použitie, v prípade zábavnej 
pyrotechniky kategórií 3 a 4 rok výroby 
a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť. 
Označenie zahŕňa čistý obsah výbušniny 
(NEC) 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 
Článok 10 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Označenie pyrotechnických výrobkov 
určených na použitie vo vozidlách 
obsahuje meno výrobcu názov a typ 
výrobku , registračné číslo  a bezpečnostné 
pokyny. 

1. Označenie pyrotechnických výrobkov 
určených na použitie vo vozidlách 
obsahuje meno výrobcu názov a typ 
výrobku, registračné číslo a v prípade 
potreby bezpečnostné pokyny. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Karta bezpečnostných údajov, ktorá 
bola vypracovaná v súlade s prílohou 
k nariadeniu Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006, sa poskytne 
profesionálnym užívateľom v jazyku, ktorý 
si vybrali. 

3. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie 
obsahujúce informácie pre 
profesionálnych užívateľov v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006, sa poskytne 
profesionálnym užívateľom v jazyku, ktorý 
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požadujú. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Karta bezpečnostných údajov sa môže 
poskytnúť v tlačenej alebo elektronickej 
podobe, ak osoba, ktorej je určená, 
disponuje nevyhnutnými prostriedkami na 
jej sprístupnenie. 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie sa 
môžu poskytnúť v tlačenej alebo 
elektronickej podobe, ak adresát disponuje 
prostriedkami potrebnými na prístup 
k týmto pokynom. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pred uvedením pyrotechnického 
výrobku na trh dovozcovia zaručia, že 
výrobca vykonal primeraný postup 
posudzovania zhody uvedený v článku 16. 
Zaručia, že výrobca vypracoval technickú 
dokumentáciu, že je na pyrotechnickom 
výrobku umiestnené označenie CE a že 
výrobca splnil požiadavky na označovanie 
stanovené v článku 9 alebo 10. 

2. Pred uvedením pyrotechnického 
výrobku na trh dovozcovia zaručia, že 
výrobca vykonal primeraný postup 
posudzovania zhody uvedený v článku 16. 
Zaručia, že výrobca vypracoval technickú 
dokumentáciu, že je na pyrotechnickom 
výrobku umiestnené označenie CE, že je 
k nemu dodaná požadovaná sprievodná 
dokumentácia a že výrobca splnil 
požiadavky na označovanie stanovené 
v článku 9 alebo 10. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 
Článok 11 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Dovozcovia na pyrotechnickom výrobku 
alebo ak to nie je možné, na jeho obale 
alebo v sprievodnej dokumentácii 
pyrotechnického výrobku uvedú svoje 
meno a adresu, na ktorej sa s nimi možno 

3. Dovozcovia v prípade potreby v súlade 
s článkom 9 ods. 2 na pyrotechnickom 
výrobku uvedú svoje meno, registrované 
obchodné meno alebo registrovanú 
ochrannú známku a poštovú, prípadne 
internetovú adresu, na ktorej sa s nimi 
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skontaktovať. možno skontaktovať, alebo ak to 
z opodstatnených dôvodov nie je možné, 
sa tieto údaje uvedú na obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii 
pyrotechnického výrobku. V adrese musí 
byť uvedené jedno konkrétne miesto, na 
ktorom možno výrobcu kontaktovať. 
Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, 
ktorý je pre koncových používateľov 
a orgány dohľadu nad trhom ľahko 
zrozumiteľný. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 
Článok 12 – odsek 5 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Členské štáty zabezpečia, aby 
distribútori mohli bez akýchkoľvek 
ďalších požiadaviek týkajúcich sa 
výrobku sprístupniť na trhu 
pyrotechnické výrobky, ktoré boli v súlade 
s právnymi predpismi uvedené na trh pred 
[dátum stanovený v článku 48 ods. 1]. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom určia: 

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom uvedú: 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 
Článok 14 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hospodárske subjekty musia byť schopné 
predložiť informácie uvedené v prvom 
odseku počas obdobia 10 rokov od dátumu, 

Hospodárske subjekty poskytujú 
informácie uvedené v prvom odseku počas 
obdobia 10 rokov od dátumu, keď im bol 
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keď im bol dodaný pyrotechnický výrobok, 
a počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď 
dodali pyrotechnický výrobok. 

dodaný pyrotechnický výrobok, a počas 
obdobia 10 rokov od dátumu, keď dodali 
pyrotechnický výrobok. Po ukončení 
dodávky sa od hospodárskych subjektov 
nevyžaduje, aby tieto informácie 
aktualizovali. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 
Článok 14 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 14a 

 Povinnosti hospodárskych subjektov 
týkajúce sa uskladnených výrobkov 

 Členské štáty zabezpečia uplatňovanie 
povinností hospodárskych subjektov 
týkajúcich sa uskladnených výrobkov 
v súlade s článkom 47. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 
Článok 17 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Vzor vyhlásenia o zhode EÚ je 
stanovený v prílohe III k rozhodnutiu č. 
768/2008/ES, obsahuje prvky uvedené 
v príslušných moduloch stanovených 
v prílohe II k tejto smernici a neustále sa 
aktualizuje. Prekladá sa do jazyka alebo 
jazykov požadovaných členským štátom, 
v ktorom sa pyrotechnické výrobky 
uvádzajú na trh alebo sa na ňom 
sprístupňujú. 

2. EÚ vyhlásenie o zhode je vypracované 
podľa vzoru stanoveného v prílohe III 
k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, obsahuje 
prvky uvedené v príslušných moduloch 
stanovených v prílohe II k tejto smernici 
a neustále sa aktualizuje. Hospodársky 
subjekt poskytuje na požiadanie orgánov 
dohľadu nad trhom kópiu EÚ vyhlásenia 
o zhode v tlačenej alebo elektronickej 
forme a zabezpečuje, aby bolo toto 
vyhlásenie preložené do jazyka alebo 
jazykov požadovaných členským štátom, 
v ktorom sa pyrotechnické výrobky 
uvádzajú na trh alebo sa na ňom 
sprístupňujú. 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 
Článok 17 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ 
výrobca preberá zodpovednosť za súlad 
pyrotechnického výrobku so stanovenými 
požiadavkami. 

4. Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode 
výrobca preberá zodpovednosť za súlad 
pyrotechnického výrobku s požiadavkami 
stanovenými v tejto smernici. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 
Článok 19 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Za označením CE a prípadným 
identifikačným číslom uvedeným v odseku 
3 môže nasledovať piktogram alebo 
akákoľvek iná značka označujúca osobitné 
riziko alebo použitie. 

4. Za označením CE a prípadným 
identifikačným číslom uvedeným v odseku 
3 môže nasledovať akákoľvek značka 
označujúca osobitné riziko alebo použitie. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 
Článok 21 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty určujú notifikujúci orgán, 
ktorý je zodpovedný za stanovenie 
a vykonávanie nevyhnutných postupov na 
účely hodnotenia a notifikácie orgánov 
posudzovania zhody a monitorovania 
notifikovaných orgánov vrátane súladu 
s článkom 26. 

1. Členské štáty určujú jediný notifikujúci 
orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie 
a vykonávanie nevyhnutných postupov na 
účely hodnotenia a notifikácie orgánov 
posudzovania zhody a monitorovania 
notifikovaných orgánov vrátane súladu 
s článkom 26. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 
Článok 21 – odsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Notifikujúci orgán nedeleguje na 
orgán, ktorý nie je orgánom štátnej 
správy, vykonávanie hodnotenia, 
notifikovanie ani monitorovanie uvedené 
v odseku 1, ani ho nimi iným spôsobom 
nepoverí. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 
Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Orgán posudzovania zhody, jeho 
vrcholový manažment a zamestnanci 
zodpovední za vykonávanie úloh 
posudzovania zhody nie sú dizajnéri, 
výrobcovia, dodávatelia, subjekty 
vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, 
vlastníci, používatelia alebo subjekty 
vykonávajúce údržbu pyrotechnických 
výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré 
posudzujú. To nevylučuje možnosť 
použitia pyrotechnických výrobkov a/alebo 
výbušných látok, ktoré sú potrebné na 
výkon činností orgánu posudzovania 
zhody, alebo ich použitie na osobné účely. 

4. Orgán posudzovania zhody, jeho 
vrcholový manažment a zamestnanci 
zodpovední za vykonávanie úloh 
posudzovania zhody nie sú dizajnéri, 
výrobcovia, dodávatelia, subjekty 
vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, 
vlastníci, používatelia ani subjekty 
vykonávajúce údržbu pyrotechnických 
výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré 
posudzujú. Orgán posudzovania zhody nie 
je výrobcom pyrotechnických výrobkov 
alebo všeobecne výbušných látok. To 
nevylučuje možnosť použitia 
pyrotechnických výrobkov a/alebo 
výbušných látok, ktoré sú potrebné na 
výkon činností orgánu posudzovania 
zhody, alebo ich použitie na osobné účely. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 
Článok 33  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné 
odvolať sa proti rozhodnutiam 
notifikovaného orgánu. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa proti 
rozhodnutiam notifikovaných orgánov bolo 
možné účinne, rýchlo a nestranne odvolať. 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 
Článok 37 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty každoročne informujú 
Komisiu o svojich činnostiach v oblasti 
dohľadu nad trhom. 

2. Členské štáty každoročne poskytujú 
Komisii podrobné informácie 
o činnostiach svojich orgánov dohľadu nad 
trhom a všetkých plánoch týkajúcich sa 
dohľadu nad trhom a jeho posilnenia 
vrátane pridelenia ďalších zdrojov, 
zvýšenia efektívnosti a budovania 
potrebných kapacít na dosiahnutie týchto 
cieľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 
Článok 37 – odsek 2 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty prijímajú všetky 
primerané opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby sa pyrotechnické výrobky 
uvádzali na trh iba v prípade, že sú riadne 
skladované a používané na určený účel 
alebo na účel, ktorý možno odôvodnene 
predpokladať, a neohrozujú zdravie ani 
bezpečnosť osôb. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 
Článok 37 – odsek 2 b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Členské štáty poskytujú svojim 
orgánom dohľadu nad trhom primerané 
finančné prostriedky s cieľom zabezpečiť, 
aby ich činnosti boli v rámci Únie ucelené 
a účinné. 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu  prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008  
alebo ak majú  dostatočné dôvody 
domnievať sa, že pyrotechnický výrobok 
predstavuje riziko pre zdravie alebo 
bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany 
verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica,  vykonajú hodnotenie 
týkajúce sa predmetného pyrotechnického 
výrobku vo vzťahu k všetkým 
požiadavkám stanoveným v tejto smernici. 
Dotknuté hospodárske subjekty 
spolupracujú akýmkoľvek potrebným 
spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom. 

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočné dôvody 
domnievať sa, že pyrotechnický výrobok 
predstavuje riziko pre zdravie alebo 
bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany 
verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje 
táto smernica, vykonajú hodnotenie 
týkajúce sa predmetného pyrotechnického 
výrobku vo vzťahu k všetkým príslušným 
požiadavkám stanoveným v tejto smernici. 
Dotknuté hospodárske subjekty 
spolupracujú akýmkoľvek potrebným 
spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 
Článok 38 – odsek 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Členské štáty zabezpečia bezodkladné 
prijatie vhodných reštriktívnych opatrení 
vo vzťahu k príslušnému pyrotechnickému 
výrobku. 

8. Členské štáty zabezpečia bezodkladné 
prijatie vhodných reštriktívnych opatrení 
vo vzťahu k príslušnému pyrotechnickému 
výrobku, ako je jeho stiahnutie z trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 
Článok 39 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa vnútroštátne  opatrenie považuje 
za opodstatnené a nesúlad pyrotechnického 
výrobku sa pripisuje nedostatkom v rámci  
harmonizovaných noriem uvedeným 
v článku 15 tejto smernice, Komisia 
uplatňuje postup stanovený v článku 8 

3. Ak sa vnútroštátne  opatrenie považuje 
za opodstatnené a nesúlad pyrotechnického 
výrobku sa pripisuje nedostatkom v rámci  
harmonizovaných noriem uvedeným 
v článku 15 tejto smernice, Komisia 
uplatňuje postup stanovený v článku 8 
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nariadenia EÚ č. [../..] [o európskej 
normalizácii]. 

nariadenia EÚ č. [../..] [o európskej 
normalizácii] po tom, ako uskutoční 
konzultácie s výborom uvedeným v článku 
45 tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 
Článok 46 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia pravidlá pre 
sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípade 
porušenia ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice, a prijímajú všetky potrebné 
opatrenia  na zabezpečenie ich 
presadzovania. 

Členské štáty vychádzajú z existujúcich 
mechanizmov s cieľom zabezpečiť 
správne uplatňovanie systému, ktorým sa 
riadi označenie CE, a v prípade jeho 
neoprávneného používania prijímajú 
vhodné opatrenia. Členské štáty stanovia 
pravidlá k sankciám, ktoré sa uplatňujú 
v prípade, ak hospodárske subjekty 
porušia ustanovenia vnútroštátnych 
právnych predpisov prijatých podľa tejto 
smernice, a prijímajú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
presadzovania. Takéto pravidlá môžu 
zahŕňať trestné sankcie za vážne 
porušenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 
Článok 46 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Stanovené sankcie musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. 

Sankcie uvedené v prvom odseku musia 
byť účinné, primerané závažnosti 
porušenia a odrádzajúce. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 
Článok 46 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Členské štáty oznámia uvedené 
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Európskej komisii najneskôr do 3. júla 
2013 a bezodkladne jej oznámia všetky ich 
neskoršie zmeny. 

ustanovenia Komisii do 3. júla 2013 
a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek 
ich následnej zmene. Komisia tieto 
ustanovenia verejne sprístupňuje 
prostredníctvom ich zverejnenia na 
internete. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 
Článok 47 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Odchylne od odseku 3 vnútroštátne 
povolenia na pyrotechnické výrobky 
určené na použitie vo vozidlách udelené 
pred 4. júlom 2013 zostávajú v platnosti až 
do uplynutia ich platnosti. 

4. Odchylne od odseku 3 vnútroštátne 
povolenia na pyrotechnické výrobky 
určené na použitie vo vozidlách, ktorých 
typ bol schválený pred 4. júlom 2013, 
vrátane použitia v náhradných dieloch 
k týmto vozidlám, zostávajú v platnosti až 
do uplynutia ich platnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 
Článok 47 – odsek 5 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Odchylne od odseku 5 tohto článku 
certifikáty zhody pre pyrotechnické 
výrobky určené na použitie vo vozidlách, 
ktorých typ bol schválený pred 4. júlom 
2013, vrátane použitia v náhradných 
dieloch k týmto vozidlám, alebo vydané 
podľa smernice 2007/23/ES zostávajú 
v platnosti až do uplynutia ich platnosti. 
Predĺženie platnosti certifikátov zostáva 
povolené. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 
Článok 48 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 
3 ods. 8, ods. 12, ods. 13, ods. 15 až 22, 
článkom 4 ods. 1, článkom 5, článkom 8 
ods. 2 až 7, článkami 11 až 15, 17 až 28, 30 
až 34, 36, článkom 37 ods. 1, článkami 38 
až 41, 46, 47 a s prílohami I a II najneskôr  
do 3. júla 2013 . Bezodkladne oznámia 
Komisii znenie uvedených ustanovení 
a tabuľku zhody medzi uvedenými 
ustanoveniami a touto smernicou. 

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 
3 ods. 8, ods. 12, ods. 13, ods. 15 až 22, 
článkom 4 ods. 1, článkom 5, článkom 8 
ods. 2 až 7, článkami 11 až 15, 17 až 28, 30 
až 34, 36, článkom 37 ods. 1, článkami 38 
až 41, 46, 47 a s prílohami I a II do troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. Bezodkladne oznámia Komisii 
znenie uvedených ustanovení a tabuľku 
zhody medzi uvedenými ustanoveniami 
a touto smernicou. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 
Článok 48 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice. 

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice. Komisia tieto 
ustanovenia verejne sprístupňuje 
prostredníctvom ich zverejnenia na 
internete. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 
Článok 48 – odsek 4 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Členské štáty uplatňujú ustanovenia 
tejto smernice od dňa nasledujúceho po 
dátume ustanovenom v článku 48 ods. 1  

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh smernice 
Príloha II – modul B – bod 7 – odsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Pyrotechnické výrobky určené na použitie 
vo vozidlách sa navrhujú pre životný 
cyklus vozidla a predpokladá sa, že až do 
konca svojho životného cyklu spĺňajú 
požiadavky právnych predpisov platných 
v čase ich prvého sprístupnenia na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 
Príloha II – modul C2 – bod 2 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné 
na to, aby sa výrobným procesom a jeho 
monitorovaním zabezpečila zhoda 
vyrábaných výrobkov s typom opísaným 
v osvedčení o typovej skúške EÚ a 
s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na 
ne uplatňujú. 

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné 
na to, aby sa výrobným procesom a jeho 
monitorovaním zabezpečila zhoda 
vyrábaných pyrotechnických výrobkov 
s typom opísaným v osvedčení o typovej 
skúške EÚ a s požiadavkami tejto 
smernice, ktoré sa na ne uplatňujú. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 
Príloha II – modul C2 – bod 3 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Kontroly výrobku v ľubovoľných 
intervaloch stanovených orgánom 
vykonáva alebo ich nechá vykonať 
notifikovaný orgán vybraný výrobcom 
s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol 
pyrotechnického výrobku, pričom sa okrem 
iného zohľadní technologická zložitosť 
pyrotechnických výrobkov a vyrobené 
množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka 
konečných výrobkov, ktorú notifikovaný 
orgán odoberie priamo na mieste pred 
uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné 
skúšky určené v príslušných častiach 
harmonizovaných noriem a/alebo 
technických špecifikácií, alebo sa vykonajú 
rovnocenné skúšky na kontrolu zhody 

Kontroly výrobku v ľubovoľných 
intervaloch stanovených orgánom 
vykonáva alebo ich nechá vykonať 
akreditovaný vnútropodnikový orgán 
alebo notifikovaný orgán vybraný 
výrobcom s cieľom overiť kvalitu 
vnútorných kontrol pyrotechnického 
výrobku, pričom sa okrem iného zohľadní 
technologická zložitosť pyrotechnických 
výrobkov a vyrobené množstvo. Preskúma 
sa primeraná vzorka konečných výrobkov, 
ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo 
na mieste pred uvedením na trh, 
a vykonajú sa vhodné skúšky určené 
v príslušných častiach harmonizovaných 
noriem a/alebo technických špecifikácií, 
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pyrotechnického výrobku s typom 
opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ 
a s príslušnými požiadavkami tejto 
smernice. V prípade, že vzorka nedosahuje 
prijateľnú úroveň kvality, prijme orgán 
príslušné opatrenia. 

alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na 
kontrolu zhody pyrotechnického výrobku 
s typom opísaným v osvedčení o typovej 
skúške EÚ a s príslušnými požiadavkami 
tejto smernice. V prípade, že vzorka 
nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, 
prijme orgán príslušné opatrenia. 

 
 
 
 


