
PA\669879SK.doc PE 390.476v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2007/0029(COD)

6.6.2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa stanovujú 
požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh 
(KOM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Liese



PE 390.476v01-00 2/7 PA\669879SK.doc

SK

PA_Legam



PA\669879SK.doc 3/7 PE 390.476v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia vydala v uplynulých rokoch mnohé predpisy, ktoré na výrobcov kladú určité 
požiadavky. V prvom rade ide o bezpečnosť spotrebiteľa, ochranu pred poškodením zdravia a 
v ostatných rokoch, ako napríklad prostredníctvom smernice EuP, vo výraznejšej miere 
o ekologické vlastnosti výrobkov. Prepisy sa vydávajú na základe tzv. prístupu „new 
approach“, t.j. výrobca je zozačiatku za splnenie noriem zodpovedný sám a potvrdzuje to 
umiestnením označenia CE. Táto úprava je spočiatku nebyrokratická a je pre výrobcu 
nenákladná. Vedie potom k problémom, keď označenie CE používajú výrobcovia alebo 
skupiny výrobcov, ktorí dané normy nespĺňajú.  To vedie k ohrozeniu spotrebiteľa a škodám 
na životnom prostredí. Okrem toho sú čestní výrobcovia pridŕžajúci sa noriem v hospodárskej 
súťaži znevýhodnení, keďže nesú náklady dodržiavania noriem a ich konkurenti majú 
nelegitímnu výhodu. Preto sa Európsky parlament už pri rôznych príležitostiach, napr. pri 
schvaľovaní smernice EuP, vyslovil za posilnenie dohľadu nad trhom.  Komisia teraz 
predložila návrh na riešenie tejto otázky. Návrh však nejde dostatočne do hĺbky problému, 
keďže počíta s dvojročným prechodným obdobím. V týchto dvoch rokoch sú spotrebitelia 
a životné prostredie naďalej zbytočne vystavení výrobkom nepodliehajúcim kontrole. Preto 
spravodajca v stanovisku navrhuje skrátiť lehotu na jeden mesiac, aby sa mohli výhody 
lepšieho dohľadu nad trhom prejaviť čo najskôr. Na dôvažok navrhuje spravodajca 
v stanovisku pridať vo všetkých častiach textu odkaz na dodržiavanie noriem o životnom 
prostredí. Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú kontroly v nadväznosti na 
zákaz. Často udeľuje zákaz predaja, ktorého dodržiavanie sa však nekontroluje. Ďalší 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka rýchlosti zásahu. Predovšetkým pri sezónnych 
tovaroch alebo pri akciovom tovare je nevyhnutné zabaviť chybné výrobky v priebehu 
niekoľkých dní či niekedy hodín, lebo inak sa vypredajú. Okrem toho je dôležité, aby členské 
štáty poskytli dostatok personálu na zvládnutie týchto úloh.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Na účely posilnenia celkového rámca na Na účely posilnenia celkového rámca na 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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zabezpečenie toho, aby výrobky dodržiavali 
vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, 
ako napr. zdravie a bezpečnosť, je 
nevyhnutné stanoviť určité pravidlá a zásady 
vo vzťahu k akreditácii a dozoru nad trhom, 
ktoré sú dôležitými aspektmi tohto rámca. 

zabezpečenie toho, aby výrobky dodržiavali 
vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, 
ako napr. zdravie, bezpečnosť alebo životné 
prostredie, je nevyhnutné stanoviť určité 
pravidlá a zásady vo vzťahu k akreditácii a 
dozoru nad trhom, ktoré sú dôležitými 
aspektmi tohto rámca. 

Odôvodnenie

V súlade s článkom 1 ods. 1 o predmete a rozsahu pôsobnosti spravodajca navrhuje zaviesť 
jasný odkaz na ochranu životného prostredia. Je dôležité zaručiť, aby sa dbalo na všetky 
prípady nesúladu s právnymi predpismi EÚ, najmä v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 13 odsek 2

2. Články 14 až 23 sa nevzťahujú na 
výrobky vymedzené v článku 2 písm. a) 
smernice 2001/95/ES, pokiaľ nie sú 
dotknuté zdravie a bezpečnosť 
spotrebiteľov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The Regulation should subsume the GPSD. This would require removal or revision of some of 
the Recitals and deletion of Article 13(2). Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 16 odsek 1

1. Členské štáty zaisťujú komunikáciu a 
koordináciu medzi všetkými rozličnými 
orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom.

1. Členské štáty zabezpečujú komunikáciu a 
koordináciu medzi všetkými rozličnými 
orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad trhom 
v rámci vlastnej úradnej príslušnosti.
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Odôvodnenie

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 16 odsek 2 pododsek 1a (nový)

Členské štáty vytvoria príslušné postupy 
na overovanie úspešného vykonania 
nápravných opatrení.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 16 odsek 4

4. Členské štáty vytvárajú, implementujú a 
pravidelne aktualizujú programy v oblasti 
dohľadu nad trhom.

4. Členské štáty vytvárajú, implementujú a 
pravidelne aktualizujú programy v oblasti 
dohľadu nad trhom. Členské štáty môžu 
uzavrieť dohody o spolupráci so 
zúčastnenými stranami, najmä s 
odvetvovými profesnými organizáciami, s 
cieľom využiť dostupné informácie o trhu.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 16 odsek 5

5. Členské štáty pravidelne skúmajú a 
hodnotia fungovanie svojich činností 

5. Členské štáty pravidelne skúmajú a 
hodnotia fungovanie svojich činností 
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súvisiacich s dohľadom. súvisiacich s dohľadom a informujú o nich 
verejnosť.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 17 odsek 1 pododsek 1a (nový)

. Orgány sú oprávnené zabaviť vzorky 
produktu, o ktorom predpokladajú, že sa 
rýchlo vypredá. 

Odôvodnenie

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 24 odsek 1 pododsek 1a (nový)

Členské štáty zabezpečujú, že ich colné 
orgány majú potrebné právomoci a zdroje 
na výkon svojich úloh.

Odôvodnenie

V záujme súdržnosti a hospodárnosti všeobecného rámca predaja produktov spravodajca 
navrhuje zavedenie podobného ustanovenia pre colnú správu ako pre orgány vykonávajúce 
dohľad nad trhom podľa článku 16 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Článok 34

V záujme uľahčenia implementácie tohto 
nariadenia vypracuje Komisia usmernenia.

V záujme uľahčenia implementácie tohto 
nariadenia vypracuje Komisia usmernenia 
v spolupráci so zúčastnenými stranami.

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní usmernení implementácie by mala Komisia konzultovať zúčastnené strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 38 odsek 2

Kapitola III sa uplatňuje s účinkom od 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Kapitola III sa uplatňuje s účinkom od 
jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Dodatočné oneskorenie dvoch rokov, pokým by dohľad nad trhom mohol fungovať podľa 
nevyhnutne potrebných podmienok účinnosti, nie je prijateľné.  Výrobcovia, ktorí rešpektujú 
európske právne predpisy a normy, v súčasnosti čelia silnej hrozbe zo strany nekalej 
konkurencie


	669879sk.doc

