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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek
(KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0009)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0039/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Označenie CE, ktorým sa preukazuje
zhoda hračky, je viditeľným výsledkom 
celého procesu zahŕňajúceho posudzovanie 
zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, 
ktorými sa riadi používanie označenia CE, 
a pravidlá týkajúce sa jeho umiestnenia, by 
mali byť stanovené v tejto smernici.

(21) Označenie CE, ktorým sa vyjadruje
zhoda hračky, je viditeľným výsledkom 
celého procesu zahŕňajúceho posudzovanie 
zhody v širšom zmysle. Pravidlá týkajúce 
sa jeho umiestnenia na hračkách by preto
mali byť stanovené v tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

                                               
1 Ú. v. C... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá navrhuje a vyrába hračku,
alebo ktorá dáva takýto výrobok navrhnúť 
alebo vyrobiť pod svojím menom alebo 
ochrannou známkou;

(3) „výrobca“ je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá navrhuje a vyrába hračku 
alebo dáva výrobok navrhnúť alebo 
vyrobiť a uvádza túto hračku na trh pod 
svojím menom alebo ochrannou známkou;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) „splnomocnený zástupca“ je každá 
fyzická alebo právnická osoba so sídlom 
v Spoločenstve, ktorá dostala písomné 
splnomocnenie od výrobcu konať 
pri konkrétnych úlohách v jeho mene;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) „distribútor“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba v dodávateľskom reťazci, 
ktorá sprístupňuje hračku na trhu;

(4) „distribútor“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba v dodávateľskom reťazci 
okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá 
sprístupňuje hračku na trhu;
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Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „harmonizovaná norma“ je norma 
prijatá jedným z európskych 
normalizačných orgánov uvedených v 
prílohe I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES v súlade s 
článkom 6 smernice 98/34/ES;

(7) „harmonizovaná norma“ je norma 
prijatá jedným z európskych 
normalizačných orgánov uvedených v 
prílohe I k smernici 98/34/ES na základe 
žiadosti Komisie v súlade s článkom 6 tejto
smernice;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) „harmonizované právne predpisy 
Spoločenstva“ sú akékoľvek právne 
predpisy Spoločenstva, ktoré zlaďujú 
podmienky uvádzania výrobkov na trh;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – bod 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) „orgán posudzovania zhody“ je 
orgán vykonávajúci činnosti týkajúce sa 
posudzovania zhody vrátane kalibrácie, 
testovania, certifikácie a inšpekcií;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – bod 10b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10b) „vnútroštátny akreditačný orgán“ je 
orgán v zmysle nariadenia (ES) č. …;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia zabezpečia, aby ich výrobky
boli navrhnuté a vyrobené v súlade 
so základnými bezpečnostnými 
požiadavkami stanovenými v článku 9 a v 
prílohe II.

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich 
hračiek na trh zabezpečia, aby boli 
navrhnuté a vyrobené v súlade 
so základnými bezpečnostnými 
požiadavkami stanovenými v článku 9 a v 
prílohe II.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa týmto postupom preukáže, že hračka 
spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia 
vystavia vyhlásenie ES o zhode uvedené v 
článku 14 a na výrobok umiestnia 
označenie zhody uvedené v článku 16 ods. 
1.

Ak sa týmto postupom preukáže, že hračka 
spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia 
vystavia vyhlásenie ES o zhode uvedené v 
článku 14 a na výrobok umiestnia 
označenie zhody v súlade s článkami 15 
a 16.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Výrobcovia zabezpečia uplatňovanie 
postupov, ktorými sa zabezpečí, aby 
sériová výroba neustále spĺňala
požiadavky, pokiaľ ide o zhodu. Zmeny 
návrhu alebo charakteristiky výrobku a 
zmeny v harmonizovaných normách, na 
základe ktorých sa vyhlasuje zhoda hračky, 
sa náležite zohľadnia.

4. Výrobcovia zabezpečujú, aby
uplatňované postupy pre sériovú výroby 
neustále spĺňali požiadavky zhody. Zmeny 
návrhu alebo charakteristiky výrobku a 
zmeny v harmonizovaných normách, na 
základe ktorých sa uvádza zhoda hračky, 
sa náležite zohľadnia.

Vždy, keď je to potrebné, výrobcovia 
vykonajú skúšku na základe vzorky 
hračiek, ktoré sa uvádzajú na trh, 
prešetrujú, a v prípade potreby vedú 
register sťažností a o tomto monitorovaní 
informujú distribútorov.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, 
ktoré predstavuje hračka, výrobcovia 
vykonávajú v záujme ochrany zdravia a 
bezpečnosti spotrebiteľov skúšku na 
základe vzorky hračiek, ktoré sa uvádzajú 
na trh, prešetrujú a v prípade potreby vedú 
register sťažností, nevyhovujúcich hračiek 
a hračiek, ktoré boli spätne prevzaté, a 
o každom takomto monitorovaní informujú 
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distribútorov.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Výrobcovia na hračke alebo, ak to
rozmer a charakter hračky neumožňujú, 
na jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii hračky uvedú svoj názov a 
adresu, na ktorej je možné ich kontaktovať.

6. Výrobcovia hračke alebo, ak to nie je 
možné, na jej obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii hračky uvedú svoj názov, 
registrovaný obchodný názov alebo 
registrovanú obchodnú značku a adresu, 
na ktorej je možné ich kontaktovať.
V adrese musí byť uvedené jedno 
konkrétne miesto, na ktorom možno 
výrobcu kontaktovať.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Výrobcovia zabezpečujú, aby bol 
k hračke dodaný návod na použitie 
a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným 
konečným užívateľom, na základe 
rozhodnutia príslušného členského štátu.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že hračka, ktorú 
umiestnili na trh, nie je v súlade s platnými 
právnymi predpismi Spoločenstva, prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom 
dosiahnuť zhodu tejto hračky s danými 
predpismi, alebo ju v prípade potreby 
stiahnu z trhu a prevezmú späť od 
konečných používateľov. Bezodkladne o 
tom informujú vnútroštátne orgány 
členských štátov, v ktorých bola hračka 
sprístupnená, pričom uvedú podrobné 
údaje, najmä pokiaľ ide o nesúlad s danými 
predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.

7. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že hračka, ktorú 
umiestnili na trh, nie je v súlade s platnými 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Spoločenstva, bezodkladne prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom 
dosiahnuť zhodu tejto hračky s danými 
predpismi a v prípade potreby ju stiahnuť
alebo prevziať späť. Okrem toho v 
prípade, že hračka predstavuje riziko, 
výrobcovia bezodkladne o tom informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
pokiaľ ide o nesúlad s danými predpismi, a 
prijaté akékoľvek nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Na žiadosť príslušných vnútroštátnych 
orgánov výrobcovia poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody hračky. Na žiadosť 
týchto orgánov s nimi výrobcovia 
spolupracujú pri každom opatrení s cieľom 
vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje 

8. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu
výrobcovia poskytujú všetky informácie a 
dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody výrobku v jazyku ľahko 
zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na 
žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia 
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hračka, ktorú umiestnili na trh. spolupracujú pri každom opatrení s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavuje hračka, 
ktorú umiestnili na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na základe písomného splnomocnenia 
môžu výrobcovia vymenovať ktorúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu so sídlom v 
Spoločenstve (ďalej len „splnomocnený 
zástupca“), aby konala v ich mene v 
súvislosti s určitými úlohami, pokiaľ ide 
o povinnosti výrobcov podľa tejto 
smernice.

1. Výrobca môže vymenovať 
splnomocneného zástupcu na základe 
písomného splnomocnenia.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Povinnosti podľa článku 3 ods. 1 a 
vypracovanie technickej dokumentácie 
nesmie byť súčasťou splnomocnenia 
splnomocneného zástupcu.

2. Záväzky ustanovené v článku 3 ods. 1 a 
vypracovanie technickej dokumentácie nie 
sú súčasťou splnomocnenia 
splnomocneného zástupcu.

Or. en



PR\727440SK.doc 13/63 PE407.804v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak výrobca vymenoval 
splnomocneného zástupcu, tento 
minimálne:

3. Splnomocnený zástupca vykonáva 
úlohy uvedené v splnomocnení od 
výrobcu. Splnomocnenie musí 
splnomocnenému zástupcovi umožňovať 
aspoň:

(a) uchováva pre vnútroštátne orgány 
dohľadu nad trhom vyhlásenie ES o zhode 
a technickú dokumentáciu počas obdobia 
10 rokov;

a) uchovávať pre vnútroštátne orgány 
dohľadu nad trhom vyhlásenie ES o zhode 
a technickú dokumentáciu počas obdobia 
10 rokov;

(b) na žiadosť príslušných vnútroštátnych 
orgánov poskytne všetky informácie 
a dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody hračky;

b) na základe žiadosti príslušného 
vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
potrebnú na preukázanie zhody hračky;

(c) na žiadosť príslušných orgánov s nimi 
spolupracuje pri každom opatrení s cieľom 
vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje 
hračka, na ktorú sa vzťahuje jeho 
splnomocnenie.

c) na žiadosť príslušných vnútroštátnych
orgánov s nimi spolupracuje pri každom 
prijatom opatrení s cieľom odstrániť 
riziká, ktoré predstavuje hračka, na ktorú 
sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri umiestňovaní hračky na trh 
dovozcovia konajú s náležitou 
pozornosťou, pokiaľ ide o uplatniteľné 
požiadavky.

1. Dovozcovia uvádzajú na trh 
Spoločenstva iba vyhovujúce výrobky.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred umiestnením hračky na trh 
dovozcovia overia, či výrobca vykonal 
primeraný postup posudzovania zhody.

2. Pred umiestnením výrobku na trh 
dovozcovia zabezpečia, aby výrobca 
vykonal primeraný postup posudzovania 
zhody.

Dovozcovia overia, či výrobca pripravil 
technickú dokumentáciu, či je na hračke 
umiestnené požadované označenie(-a)
zhody, či je s hračkou dodaná požadovaná 
sprievodná dokumentácia a či výrobca 
dodržal požiadavky stanovené v článku 3 
ods. 5 a ods. 6.

Dovozcovia zabezpečia, aby výrobca 
pripravil technickú dokumentáciu, aby na 
hračke bolo umiestnené požadované 
označenie alebo označenia zhody a aby 
bola s hračkou dodaná požadovaná 
sprievodná dokumentácia a výrobca 
dodržal požiadavky stanovené v článku 3 
ods. 5 a ods. 6.

Ak dovozca zistí, že hračka nespĺňa 
základné bezpečnostné požiadavky 
stanovené v článku 9 a v prílohe II, hračku 
môže umiestniť na trh, iba ak spĺňa tieto 
požiadavky.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod 
sa domnievať, že hračka nespĺňa základné 
bezpečnostné požiadavky stanovené 
v článku 9 a prílohe II, hračku neumiestni
na trh, pokiaľ ich nebude spĺňať. Okrem 
toho v prípade, že hračka predstavuje 
riziko, dovozca o tom informuje výrobcu 
a orgány dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dovozcovia na hračke alebo, ak to 
rozmer a charakter hračky neumožňujú, 

3. Dovozcovia na hračke alebo, ak to nie je 
možné, na jej obale alebo v sprievodnej 
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na jej obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii hračky uvedú svoj názov a 
adresu, na ktorej je možné ich kontaktovať.

dokumentácii hračky uvedú svoj názov, 
registrovaný obchodný názov alebo 
registrovanú obchodnú značku a adresu, 
na ktorej je možné ich kontaktovať.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dovozcovia zabezpečujú, aby bol 
k hračke dodaný návod na použitie 
a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je 
ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným 
konečným užívateľom, na základe 
rozhodnutia príslušného členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Ak je to potrebné vzhľadom na 
riziko, ktoré predstavuje hračka, 
dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov 
skúšku na základe vzorky hračiek, ktoré 
sa uvádzajú na trh, prešetrujú a v prípade 
potreby vedú register sťažností, 
nevyhovujúcich hračiek a hračiek, ktoré 
boli spätne prevzaté, a informujú 
o takomto monitorovaní distribútorov.
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Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že hračka, ktorú 
umiestnili na trh, nie je v súlade s platnými
právnymi predpismi Spoločenstva, prijmú 
nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom 
dosiahnuť zhodu tejto hračky s danými 
predpismi, alebo ju v prípade potreby 
stiahnu z trhu a prevezmú späť od 
konečných používateľov. Bezodkladne o 
tom informujú vnútroštátne orgány 
členských štátov, v ktorých bola hračka 
sprístupnená, pričom uvedú podrobné 
údaje, najmä pokiaľ ide o nesúlad s danými 
predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.

5. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že hračka, ktorú 
umiestnili na trh nie je v súlade s 
uplatniteľnými harmonizovanými
právnymi predpismi Spoločenstva, 
bezodkladne prijímajú nápravné opatrenia 
s cieľom dosiahnuť zhodu tejto hračky 
s danými predpismi a v prípade potreby ju 
stiahnuť alebo prevziať späť. Okrem toho 
v prípade, že hračka predstavuje riziko, 
dovozcovia bezodkladne o tom informujú 
vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých bola hračka sprístupnená, pričom 
uvedú podrobné údaje, najmä pokiaľ ide o 
nesúlad s danými predpismi, a akékoľvek
prijaté nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Na žiadosť príslušných vnútroštátnych 
orgánov dovozcovia poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody hračky. Na žiadosť 
týchto orgánov s nimi výrobcovia

7. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu
dovozcovia poskytujú všetky informácie a 
dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody hračky v jazyku ľahko 
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spolupracujú pri každom opatrení s cieľom 
vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje 
hračka, ktorú umiestnili na trh.

zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na 
žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia
spolupracujú pri každom opatrení s cieľom 
odstrániť riziká, ktoré predstavuje hračka, 
ktorú umiestnili na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred sprístupnením hračky na trhu 
distribútori overia, či je na hračke 
umiestnené požadované označenie(-a)
zhody, či je s hračkou dodaná požadovaná 
sprievodná dokumentácia a či výrobca 
splnil požiadavky stanovené v článku 3 
ods. 5 a ods. 6 a v článku 5 ods. 3.

2. Pred sprístupnením hračky na trhu 
distribútori overujú, či je na hračke 
umiestnené požadované označenie alebo 
označenia zhody, či je s hračkou dodaná 
požadovaná dokumentácia a návod na 
používanie a bezpečnostné pokyny 
v jazyku ľahko zrozumiteľnom 
pre spotrebiteľov a iných konečných 
užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa 
výrobok sprístupňuje na trhu, a či výrobca 
a dovozca splnili požiadavky stanovené v 
článku 3 ods. 5 a 6 a v článku 5 ods. 3.

Ak dovozca zistí, že hračka nespĺňa 
základné bezpečnostné požiadavky 
stanovené v článku 9 a v prílohe II, hračku 
môže sprístupniť na trhu, iba ak splní tieto 
požiadavky. Distribútor o tom informuje 
výrobcu alebo dovozcu.

Ak sa distribútor domnieva alebo má 
dôvod sa domnievať, že hračka nespĺňa 
základné bezpečnostné požiadavky 
stanovené v článku 9 a prílohe II, hračku 
nesprístupní na trhu, pokiaľ ich nebude 
spĺňať. Okrem toho v prípade, že výrobok 
predstavuje riziko, distribútor o tom 
informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj 
orgány dohľadu nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že hračka, ktorú 
sprístupnili na trhu, nevyhovuje 
uplatniteľným právnym predpisom 
Spoločenstva, prijímajú nevyhnutné 
nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť 
zhodu uvedenej hračky s danými 
predpismi, alebo ju v prípade potreby 
stiahnu z trhu a prevezmú späť od 
konečných používateľov. Bezodkladne o 
tom informujú vnútroštátne orgány 
členských štátov, v ktorých bola hračka 
sprístupnená, pričom uvedú podrobné 
údaje, najmä pokiaľ ide o nesúlad s danými 
predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že hračka, ktorú 
sprístupnili na trhu nevyhovuje 
uplatniteľným harmonizovaným právnym 
predpisom Spoločenstva s cieľom 
dosiahnuť zhodu tejto hračky s danými 
predpismi a v prípade potreby ju stiahnuť
alebo prevziať späť. Okrem toho v 
prípade, že hračka predstavuje riziko, 
distribútori bezodkladne o tom informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená, 
pričom uvedú podrobné údaje, najmä 
pokiaľ ide o nesúlad s danými predpismi, a 
prijaté akékoľvek nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na žiadosť príslušných vnútroštátnych 
orgánov distribútori poskytujú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody hračky. Na žiadosť 
týchto orgánov s nimi výrobcovia
spolupracujú pri každom opatrení s cieľom 
vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje 
hračka, ktorú sprístupnili na trhu.

5. Na základe zdôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu
distribútori poskytnú všetky informácie 
a dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody hračky. Na žiadosť tohto orgánu s 
ním distribútori spolupracujú pri každom 
opatrení prijatom s cieľom odstrániť 
riziká, ktoré predstavuje hračka, ktorú 
umiestnili na trh.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dovozcu alebo distribútora, ktorý 
umiestni hračku na trh pod svojím 
menom alebo ochrannou známkou, sa
vzťahujú povinnosti výrobcu podľa článku 
3.

Dovozca alebo distribútor sa považuje za 
výrobcu na účely tejto smernice a
vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu 
podľa článku 3, ak umiestni hračku na trh 
pod svojím menom alebo ochrannou 
známkou alebo upraví hračku, ktorá už 
bola na trh umiestnená, takým spôsobom, 
že to môže mať vplyv na spĺňanie 
uplatniteľných požiadaviek.

Na dovozcu alebo distribútora, ktorí 
upraví hračku takým spôsobom, že to 
môže mať vplyv na spĺňanie základných 
bezpečnostných požiadaviek stanovených 
v článku 9 a v prílohe II, sa v súvislosti s 
týmito úpravami vzťahujú povinnosti 
výrobcu podľa článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty by mali byť 
schopné identifikovať:

Hospodárske subjekty na požiadanie 
orgánov dohľadu nad trhom počas 
obdobia 10 rokov identifikujú:

(a) každý hospodársky subjekt, ktorý im 
hračku dodal;

a) každý hospodársky subjekt, ktorý im 
hračku dodal;
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(b) každý hospodársky subjekt, ktorému 
hračku dodali.

b) každý hospodársky subjekt, ktorému 
hračku dodali.

Hospodárske subjekty uplatňujú 
primerané systémy a postupy, ktorými sa 
umožní, aby boli tieto informácie 
k dispozícii orgánom dohľadu nad trhom 
na ich požiadanie počas obdobia 10 rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď sa členský štát alebo Komisia 
domnievajú, že harmonizovaná norma 
nespĺňa úplne požiadavky, na ktoré sa 
vzťahuje, a ktoré sú stanovené v článku 9 
a v prílohe II, Komisia alebo príslušný 
členský štát predloží túto vec výboru 
stanovenému podľa článku 5 smernice 
98/34/ES, ďalej len „výbor“, spolu 
so svojím odôvodnením. Výbor 
bezodkladne predloží svoje stanovisko.

1. Keď sa členský štát alebo Komisia 
domnievajú, že harmonizovaná norma 
nespĺňa úplne požiadavky, na ktoré sa 
vzťahuje a ktoré sú stanovené v článku 9 
a v prílohe II, Komisia alebo príslušný 
členský štát predloží túto vec výboru 
stanovenému podľa článku 5 smernice 
98/34/ES spolu so svojím odôvodnením.
Výbor po porade s príslušnými 
európskymi normalizačnými orgánmi
bezodkladne predkladá svoje stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vyhlásenie ES o zhode zahŕňa aspoň 
prvky uvedené v prílohe III a je neustále 

2. Vzor vyhlásenia ES o zhode je 
stanovený v prílohe III k rozhodnutiu č. 
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aktualizované. Vzor vyhlásenia ES o 
zhode je stanovený v prílohe III.

.../2008 Európskeho parlamentu a Rady z 

... o spoločnom rámci na uvádzanie 
výrobkov na trh1, zahŕňa prvky 
špecifikované v konkrétnych vzoroch 
stanovených v prílohe II k danému 
rozhodnutiu a a je neustále aktualizované.
Je preložený do úradných jazykov alebo 
jazykov, ktoré stanovia členské štáty, v 
ktorých sa výrobok umiestňuje na trh 
alebo sa na ňom sprístupňuje.
___________
1 Ú. v. L ...

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 15 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné zásady označovania CE Označenie CE

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Označenie CE môže umiestniť iba 
výrobca alebo jeho splnomocnený 
zástupca.

2. Označenie CE sa riadi všeobecnými 
zásadami stanovenými v článku 30
nariadenia (ES) č. …. .

Umiestnením označenia CE alebo jeho 
poverením umiestniť výrobca preberá 
zodpovednosť za zhodu hračky s 
požiadavkami ustanovenými v tejto 
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smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Označenie CE je jediným označením, 
ktorým sa potvrdzuje zhoda hračky 
s uplatniteľnými požiadavkami.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o zhodu s ustanoveniami 
tejto smernice, vo svojich vnútroštátnych 
právnych predpisoch členské štáty upustia 
od zavádzania odkazov na iné označenie 
o zhode ako je označenie CE alebo 
stiahnu akýkoľvek takýto odkaz.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Umiestnenie označení, znakov a 
nápisov, ktoré by mohli uviesť do omylu 
tretie osoby, pokiaľ ide o zmysel alebo 
formu označenia CE, alebo oboje, sa na 
hračkách zakazuje. Na hračky sa môže 
umiestniť akékoľvek iné označenie, iba 
ak sa tým nenaruší viditeľnosť, 
čitateľnosť a význam označenia CE.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pravidlá a podmienky umiestňovania 
označenia CE

Pravidlá a podmienky umiestňovania 
označenia CE na hračky

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Označenie CE sa skladá z 
veľkých písmen „CE“ v tejto 
podobe:

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa označenie CE zmenší alebo 
zväčší, musia sa dodržať proporcie 
uvedené na náčrte v odseku 1.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď sa osobitnými právnymi predpismi 
nestanovia presné rozmery, minimálna 
výška označenia CE je najmenej 5 mm.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
posudzovanie a monitorovanie uvedené 
v odseku 1 vykonajú ich vnútroštátne 
akreditačné orgány v zmysle nariadenia 
(ES) č. […] a v súlade s ním.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
posudzovanie a monitorovanie uvedené 
v odseku 1 vykoná vnútroštátny 
akreditačný orgán v zmysle nariadenia 
(ES) č. […] a v súlade s ním.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď notifikujúci orgán deleguje,
uzatvára subdodávateľskú zmluvu alebo 
inak poveruje orgán, ktorý nie je orgánom 
štátnej správy, posudzovaním, notifikáciou 
alebo monitorovaním uvedenými v odseku 
1, orgán, ktorý bol delegovaný, s ktorým 
bola uzatvorená subdodávateľská zmluva 
alebo ktorý bol inak poverený, je 
právnickou osobou a prijíma opatrenia na 
krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho 
činností.

3. Ak notifikujúci orgán deleguje alebo 
inak poveruje orgán, ktorý nie je orgánom 
štátnej správy, posudzovaním, notifikáciou 
alebo monitorovaním uvedenými v odseku 
1, tento orgán je právnickou osobou a
spĺňa mutatis mutandis požiadavky 
stanovené v článku 23 ods. 1 až 6. Okrem 
toho prijíma opatrenia na krytie záväzkov, 
ktoré vyplývajú z jeho činností.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Notifikujúci orgán nesie plnú 
zodpovednosť za úlohy vykonávané 
orgánom uvedeným v odseku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Notifikujúci orgán splní požiadavky 
stanovené v odsekoch 2 až 7;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Notifikujúci orgán neponúkne ani 
neposkytne žiadne činnosti, ktoré 
vykonávajú orgány posudzovania zhody, 
ani poradenstvo.

5. Notifikujúci orgán neponúka ani 
neposkytuje žiadne činnosti, ktoré 
vykonávajú orgány posudzovania zhody, 
ani poradenské služby na komerčnom či 
konkurenčnom základe.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 23 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Notifikujúci orgán prijme primerané 
opatrenia na zabezpečenie dôvernosti
získaných informácií.

6. Notifikujúci orgán zabezpečuje 
dôvernosť informácií, ktoré získava.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 24 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty o svojich vnútroštátnych
postupoch posudzovania a notifikácie 
orgánov posudzovania zhody a 
monitorovania notifikovaných orgánov a o 
všetkých zmenách v súvislosti s týmito 
informáciami.

Členské štáty informujú Komisiu o svojich  
postupoch posudzovania, notifikácie 
orgánov posudzovania zhody a 
monitorovania notifikovaných orgánov a 
o všetkých zmenách.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Orgán posudzovania zhody je treťou 
stranou, nezávislou od organizácie alebo 
výrobku, ktorý posudzuje.

3. Orgán posudzovania zhody je treťou 
stranou, nezávislou od organizácie alebo 
výrobku, ktorý posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, 
že je zaručená jeho nezávislosť 
a nedochádza ku konfliktu záujmov, 
považovať orgán, ktorý patrí do 
obchodnej organizácie alebo odbornej 
federácie, ktorá zastupuje podniky 
zapojené do navrhovania, výroby, 
obstarávania, montáže, používania alebo 
údržby hračiek, ktoré on posudzuje.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 4

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 výrobkov, ktoré 
posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia 
žiadnej z týchto strán. Nie sú ani priamo 
zapojení do návrhu, výroby alebo 
konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, 
používania alebo údržby týchto výrobkov, 
ani nezastupujú strany zapojené do týchto 
činností.

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 hračiek, ktoré 
posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia 
žiadnej z týchto strán. To nevylučuje 
využívanie posudzovaných hračiek, ktoré 
sú potrebné na výkon činností orgánu 
posudzovania zhody, alebo využívanie 
takýchto výrobkov na osobné účely.
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Orgán posudzovania zhody, jeho 
vrcholový manažment a zamestnanci 
zodpovední za vykonávanie úloh 
posudzovania zhody nie sú priamo 
zapojení do návrhu, výroby alebo 
konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, 
používania alebo údržby týchto hračiek, 
ani nezastupujú strany zapojené do týchto 
činností. Nepodieľajú sa na žiadnych 
činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich 
nezávislý posudok a integritu vo vzťahu 
k činnostiam posudzovania zhody, 
v súvislosti s ktorými boli notifikované.
Vzťahuje sa to najmä na poradenské 
služby.

Neposkytujú poradenstvo týkajúce sa
činností posudzovania zhody, v súvislosti 
s ktorými boli notifikované, a týkajúce sa 
výrobkov určených na umiestnenie na trh 
Spoločenstva. To nevylučuje možnosť 
výmeny technických informácií medzi 
výrobcom a orgánom posudzovania zhody 
a využívanie posudzovaných výrobkov, 
ktoré sú potrebné na výkon činností 
orgánu posudzovania zhody.
Orgán posudzovania zhody zabezpečí, aby 
činnosti jeho pomocných orgánov alebo 
subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, 
objektivitu a nestrannosť jeho činností 
posudzovania zhody.

Orgán posudzovania zhody zabezpečuje, 
aby činnosti jeho pomocných orgánov 
alebo subdodávateľov neovplyvňovali 
dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť 
jeho činností posudzovania zhody.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Orgán posudzovania zhody je schopný 
vykonávať všetky úlohy posudzovania

6. Orgán posudzovania zhody je schopný 
vykonávať všetky úlohy posudzovania 
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zhody, ktoré sa mu pridelia na základe 
ustanovení článku 19 a v súvislosti s 
ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy 
vykonávané samotným orgánom 
posudzovania zhody alebo v jeho mene a 
na jeho zodpovednosť.

zhody, ktoré sa mu pridelia na základe 
článku 19 a v súvislosti s ktorými bol 
notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané 
samotným orgánom posudzovania zhody 
alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy pre 
každý postup posudzovania zhody a pre
každý druh alebo kategóriu výrobku, v 
súvislosti s ktorými bol notifikovaný, 
k dispozícii potrebný personál s 
technickými znalosťami a dostatočnými 
a primeranými skúsenosťami na vykonanie 
úloh posudzovania zhody. Má nevyhnutné 
prostriedky na primeraný výkon 
technických a administratívnych úloh 
spojených s činnosťami posudzovania 
zhody a má prístup k všetkým potrebným 
zariadeniam alebo vybaveniu.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre 
každý postup posudzovania zhody a každý 
druh alebo kategóriu výrobku, v súvislosti 
s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a) potrebný personál s technickými 
znalosťami a dostatočnými a primeranými 
skúsenosťami na vykonanie úloh 
posudzovania zhody;

b) potrebný opis postupov, v súlade s 
ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody 
a zabezpečuje sa transparentnosť a 
reprodukovateľnosť týchto postupov.
uplatňuje príslušné politiky a postupy, 
ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré 
vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými 
činnosťami;
c) postupy nevyhnutné na výkon činností, 
ktoré náležite zohľadňujú veľkosť 
podniku, odvetvie, v ktorom pôsobí, jeho 
štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej 
výrobnej technológie a skutočnosť, či vo 
výrobnom procese ide o hromadnú alebo 
sériovú výrobu;
Má nevyhnutné prostriedky na primeraný 
výkon technických a administratívnych 
úloh spojených s činnosťami posudzovania 
zhody a má prístup k všetkým potrebným 
zariadeniam alebo vybaveniu.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) primerané znalosti a pochopenie 
základných požiadaviek, uplatniteľných 
harmonizovaných noriem a príslušných 
ustanovení príslušných právnych 
predpisov Spoločenstva a príslušných
implementačných nariadení;

c) primerané znalosti a pochopenie 
základných požiadaviek, uplatniteľných 
harmonizovaných noriem a príslušných 
ustanovení harmonizovaných právnych 
predpisov Spoločenstva a 
implementačných nariadení;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 25 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. Orgán posudzovania zhody sa zúčastní
na príslušných normalizačných činnostiach 
a činnostiach koordinačnej skupiny 
notifikovaného orgánu zriadenej podľa 
článku 36, alebo zabezpečí, aby jeho 
zamestnanci, ktorí vykonávajú 
posudzovanie, boli o nich informovaní, a 
ako všeobecné usmernenie uplatňuje 
administratívne rozhodnutia a dokumenty, 
ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

11. Orgán posudzovania zhody sa 
zúčastňuje na príslušných normalizačných 
činnostiach a činnostiach koordinačnej 
skupiny notifikovaného orgánu zriadenej 
podľa príslušných harmonizovaných 
právnych predpisov Spoločenstva, alebo 
zabezpečuje, aby jeho zamestnanci, ktorí 
vykonávajú posudzovanie, boli o nich 
informovaní, a ako všeobecné usmernenie 
uplatňuje administratívne rozhodnutia a 
dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto
skupiny.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak môže orgán posudzovania zhody 
preukázať zhodu s kritériami 
ustanovenými v harmonizovaných 
normách, ktorých odkazy boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie, 
predpokladá sa, že spĺňa požiadavky 
stanovené v článku 25.

Ak orgán posudzovania zhody preukáže
zhodu s kritériami ustanovenými 
v príslušných harmonizovaných normách 
alebo ich častiach, ktorých odkazy boli 
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 
únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky 
stanovené v článku 25 v takom rozsahu, 
v akom sa uplatniteľné harmonizované 
normy vzťahujú na tieto požiadavky.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 26a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 26a
Formálna námietka voči 

harmonizovaným normám
Ak má členský štát alebo Komisia 
formálnu námietku voči harmonizovaným 
normám uvedeným v článku 26, 
uplatňujú sa ustanovenia článku 13.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď orgán posudzovania zhody uzatvára 
subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy 
spojené s posudzovaním zhody alebo 
využíva pomocný orgán, ubezpečí sa, že 
subdodávateľ alebo pridružená spoločnosť 
spĺňajú požiadavky stanovené v článku 25.

1. Ak notifikovaný orgán uzatvára 
subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy 
spojené s posudzovaním zhody alebo 
využíva pomocný orgán, ubezpečuje sa, že 
subdodávateľ alebo pomocný orgán spĺňajú 
požiadavky stanovené v článku 25 
a zodpovedajúcim spôsobom informujú 
notifikovaný orgán.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán posudzovania zhody nesie plnú 
zodpovednosť za úlohy vykonávané 
subdodávateľmi alebo pridruženými 
spoločnosťami bez ohľadu na to, kde majú 
sídlo.

2. Notifikovaný orgán nesie plnú 
zodpovednosť za úlohy vykonávané 
subdodávateľmi alebo pridruženými 
spoločnosťami bez ohľadu na to, kde majú 
sídlo.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pre vnútroštátne orgány má orgán 
posudzovania zhody k dispozícii príslušnú 
dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia 
kvalifikácie subdodávateľa alebo 
pridruženej spoločnosti a práce vykonanej 
subdodávateľom alebo pridruženou 
spoločnosťou podľa článku 19.

4. Pre notifikujúci orgán má notifikovaný
orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu 
týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie 
subdodávateľa alebo pridruženej 
spoločnosti a práce, ktorú vykonali podľa 
článku 19.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Keď sa notifikácia nezakladá na 
osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 
28 ods. 2, notifikujúci orgán Komisii a 
iným členským štátom poskytuje všetky 
písomné doklady potrebné na overenie
spôsobilosti orgánu posudzovania zhody.

4. Ak sa notifikácia nezakladá na 
osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 
28 ods. 2, notifikujúci orgán poskytuje 
Komisii a iným členským štátom písomné 
doklady potvrdzujúce spôsobilosti orgánu 
posudzovania zhody a zavedené opatrenia, 
ktoré zabezpečia pravidelné 
monitorovanie orgánu a to, že bude ďalej 
spĺňať požiadavky ustanovené v článku 
25.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Príslušný orgán môže vykonávať 
činnosti notifikovaného orgánu iba v 
prípade, že do dvoch mesiacov po tomto 
oznámení neboli vznesené námietky zo 
strany Komisie a iných členských štátov.

5. Príslušný orgán môže vykonávať 
činnosti notifikovaného orgánu iba v 
prípade, že do dvoch týždňov po oznámení, 
ak sa používa osvedčenie o akreditácii,
alebo do dvoch mesiacov po oznámení, ak 
sa akreditácia nepoužíva, neboli vznesené 
námietky zo strany Komisie alebo iných 
členských štátov.

Iba takýto orgán sa pokladá za
notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

Iba takýto orgán sa pokladá za 
notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď notifikujúci orgán zistil alebo bol 
informovaný o tom, že notifikovaný orgán 
už nespĺňa požiadavky uvedené v článku 
25 alebo že si neplní svoje povinnosti, 
notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, 
pozastaví alebo zruší notifikáciu. Členský 
štát o tom bezodkladne informuje Komisiu 
a ostatné členské štáty.

1. Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol 
informovaný o tom, že notifikovaná osoba 
už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 
25 alebo že si neplní svoje záväzky, 
notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, 
pozastaví alebo stiahne notifikáciu, pričom 
zohľadní rozsah, v akom tieto požiadavky 
alebo záväzky nespĺňa. Členský štát 
bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom 
informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zabezpečí dôverné 
zaobchádzanie so všetkými informáciami 
získanými počas jej prešetrovaní.

3. Komisia zabezpečuje dôverné 
zaobchádzanie so všetkými citlivými
informáciami získanými počas jej 
prešetrovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Posudzovanie zhody sa vykoná
primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo 
zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov;
zohľadní sa najmä veľkosť spoločnosti a 
relatívna komplexnosť technológie 
používanej pri hračkách.

2. Posudzovanie zhody sa vykonáva 
primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo 
zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov.
Orgány posudzovania zhody vykonávajú 
svoje činnosti s primeraným ohľadom na
veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom 
pôsobí, jeho štruktúru, stupeň 
komplexnosti príslušnej výrobnej
technológie a skutočnosť, či vo výrobnom 
procese ide o hromadnú alebo sériovú 
výrobu.

Dodržiavajú ale pri tom dôslednosť 
a úroveň ochrany vyžadovanú na to, aby 
bola hračka v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice.



PR\727440SK.doc 37/63 PE407.804v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) každej žiadosti o informácie, ktorú 
dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

c) každej žiadosti o informácie
o činnostiach týkajúcich sa posudzovania 
zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu 
nad trhom;

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa nimi 
notifikované orgány zúčastňovali na práci 
tejto skupiny.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa nimi 
notifikované orgány priamo alebo 
prostredníctvom určených zástupcov
zúčastňovali na práci tejto skupiny alebo 
týchto skupín.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty organizujú a vykonávajú 
dohľad nad hračkami umiestňovanými na 
trh v súlade s článkami 6, 8 a 9 smernice 
2001/95/ES. Okrem týchto ustanovení sa 
uplatňujú články 38, 39 a 40 tejto 
smernice.

Členské štáty organizujú a vykonávajú 
dohľad nad hračkami umiestňovanými na 
trh v súlade s článkami 15 až 29 
nariadenia (ES) č. …. Okrem týchto 
ustanovení sa uplatňuje článok 39 tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38 vypúšťa sa
Právomoci orgánov dohľadu nad trhom
1. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
vyžadovať od príslušných hospodárskych 
subjektov akékoľvek informácie, ktoré 
pokladajú za potrebné pre účinný dohľad 
nad trhom vrátane technickej 
dokumentácie uvedenej v článku 20.
2. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
požiadať notifikovaný orgán, aby poskytol 
informácie týkajúce sa akéhokoľvek 
osvedčenia o typovej skúške ES, ktoré 
daný orgán vydal alebo stiahol, alebo 
ktoré sa týkajú akéhokoľvek odmietnutia 
vydať uvedené osvedčenie vrátane 
protokolov o skúške a technickej 
dokumentácie.
3. Orgány dohľadu nad trhom sú 
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oprávnené vstúpiť do priestorov 
príslušných hospodárskych subjektov, 
keď to pokladajú za potrebné na 
vykonanie dohľadu nad hračkami v 
súlade s článkom 37.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 39 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1a. Orgány dohľadu nad trhom môžu 
požiadať notifikovaný orgán, aby poskytol 
informácie týkajúce sa akéhokoľvek 
osvedčenia o typovej skúške ES, ktoré 
daný orgán vydal alebo stiahol, alebo 
ktoré sa týkajú akéhokoľvek odmietnutia 
vydať uvedené osvedčenie vrátane 
protokolov o skúške a technickej 
dokumentácie.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 40 vypúšťa sa
Spolupráca v oblasti dohľadu nad trhom

1. V súvislosti so všetkými otázkami 
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týkajúcimi sa výrobkov predstavujúcich 
riziko členské štáty zabezpečia účinnú 
spoluprácu a výmenu informácií medzi 
svojimi orgánmi dohľadu nad trhom a 
orgánmi dohľadu nad trhom ostatných 
členských štátov, ako aj medzi svojimi 
vlastnými orgánmi a Komisiou a 
príslušnými agentúrami Spoločenstva.
2. Na účely odseku 1 poskytnú orgány 
dohľadu nad trhom jedného členského 
štátu na požiadanie pomoc orgánom 
dohľadu nad trhom ostatných členských 
štátov poskytovaním informácií alebo 
dokumentácie, vykonávaním príslušných 
prešetrovaní alebo akýchkoľvek iných 
príslušných opatrení alebo účasťou na 
prešetrovaniach začatých v ostatných 
členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie uvedené 
v článku 12 smernice 2001/95/ES alebo 
keď majú dostatočný dôvod domnievať sa, 
že hračka, na ktorú sa vzťahuje táto 
smernica, predstavuje riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť ľudí, spolu s príslušnými 
hospodárskymi subjektmi vypracujú 
posúdenie príslušnej hračky vo vzťahu k 
všetkým požiadavkám ustanoveným v tejto 
smernici.

1. Keď orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie uvedené 
v článku 20 nariadenia (ES) č. ..., alebo 
keď majú dostatočný dôvod domnievať sa, 
že hračka, na ktorú sa vzťahuje táto 
smernica, predstavuje riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť ľudí alebo v súvislosti 
s iným hľadiskami ochrany verejného 
záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, vykonajú posúdenie príslušnej
hračky vo vzťahu k všetkým požiadavkám 
ustanoveným v tejto smernici. Príslušné 
hospodárske subjekty spolupracujú podľa 
potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.
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Ak v rámci posúdenia orgány dohľadu nad 
trhom zistia, že hračka nespĺňa požiadavky 
ustanovené v tejto smernici, požiadajú 
príslušný hospodársky subjekt, aby prijal 
primerané nápravné opatrenia na 
zosúladenie tejto hračky s uvedenými 
požiadavkami alebo stiahol hračku z trhu, 
alebo ju prevzal späť, v rámci takej 
primeranej lehoty, úmernej charakteru 
rizika, akú uznajú za vhodnú.

Ak v rámci posúdenia orgány dohľadu nad 
trhom zistia, že hračka nespĺňa požiadavky 
ustanovené v tejto smernici, bezodkladne
požiadajú príslušný hospodársky subjekt, 
aby prijal primerané nápravné opatrenie na 
zosúladenie tejto hračky s uvedenými 
požiadavkami, na stiahnutie hračky z trhu 
alebo jej prevzatie späť v rámci takej 
primeranej lehoty, úmernej charakteru 
rizika, akú uznajú za vhodnú.

Orgány dohľadu nad trhom informujú 
zodpovedajúcim spôsobom príslušný 
notifikovaný orgán.
Článok 21 nariadenia (ES) č. ... sa 
uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom 
pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Hospodársky subjekt zabezpečuje 
prijatie všetkých nápravných opatrení
v súvislosti so všetkými príslušnými 
hračkami, ktoré sprístupnil na trhu v celom 
Spoločenstve.

3. Hospodársky subjekt zabezpečuje 
prijatie každého primeraného nápravného 
opatrenia v súvislosti so všetkými 
príslušnými hračkami, ktoré sprístupnil na 
trhu v celom Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 5 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú 
všetky podrobné údaje, ktoré sú 
k dispozícii, najmä pokiaľ ide o údaje 
potrebné na identifikáciu nevyhovujúcej 
hračky, pôvodu výrobku, charakteru
možného rizika, charakteru a trvania 
prijatých vnútroštátnych opatrení. Orgány 
dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, 
či je nesúlad spôsobený jedným z týchto 
dôvodov:

5. Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú 
všetky podrobné údaje, ktoré sú 
k dispozícii, najmä pokiaľ ide o údaje 
potrebné na identifikáciu nevyhovujúcej 
hračky, pôvodu hračky, charakteru 
uvádzaného nesúladu a možného rizika, 
charakteru a trvania prijatých 
vnútroštátnych opatrení a argumentov 
predložených príslušným hospodárskym 
subjektom. Orgány dohľadu nad trhom 
predovšetkým uvedú, či je nesúlad 
spôsobený tým, že:

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Členské štáty zabezpečujú prijatie 
vhodných reštriktívnych opatrení vo 
vzťahu k príslušnej značke, ako je 
bezodkladné stiahnutie hračky z ich trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď sa vnútroštátne opatrenie pokladá 
za opodstatnené a nesúlad hračky sa 
pripisuje nedostatkom harmonizovaných 
noriem, ako je uvedené v článku 41 ods. 5 
písm. b), Komisia alebo členský štát 
predložia túto vec stálemu výboru 
stanovenému podľa článku 5 smernice 
98/34/ES.

3. Keď sa vnútroštátne opatrenie pokladá 
za opodstatnené a nesúlad hračky sa 
pripisuje nedostatkom harmonizovaných 
noriem, ako je uvedené v článku 41 ods. 5 
písm. b), Komisia alebo členský štát 
informujú príslušný európsky 
normalizačný orgán alebo orgány 
a predložia túto vec výboru zriadenému
podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Tento 
výbor uskutočňuje konzultácie 
s príslušným európskym normalizačným 
orgánom alebo orgánmi a bezodkladne 
predkladá svoje stanovisko.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 43 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak opatrenie uvedené v článku 41 ods. 4 je 
typom opatrenia, pri ktorom sa podľa 
článku 12 smernice 2001/95/ES vyžaduje, 
aby bolo oznámené prostredníctvom 
systému rýchlej výmeny informácií 
(RAPEX), nie je potrebné spraviť 
samostatné oznámenie podľa článku 41 
ods. 4 tejto smernice, pokiaľ sú splnené 
tieto podmienky:

Ak opatrenie uvedené v článku 41 ods. 4 je 
typom opatrenia, pri ktorom sa podľa 
článku 22 nariadenia (ES) č. ... vyžaduje, 
aby bolo oznámené prostredníctvom 
systému rýchlej výmeny informácií 
(RAPEX), nie je potrebné spraviť 
samostatné oznámenie podľa článku 41 
ods. 4 tejto smernice, pokiaľ sú splnené 
tieto podmienky:

Or. en
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Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) technická dokumentácia nie je 
k dispozícii alebo nie je úplná.

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Návrh smernice
Príloha III – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Meno a adresa (splnomocneného 
zástupcu) výrobcu:

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho 
splnomocneného zástupcu:

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Návrh smernice
Príloha III – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia hračky 
umožňujúca vysledovateľnosť):

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia hračky 
umožňujúca vysledovateľnosť; v prípade 
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potreby môže obsahovať aj fotografiu):

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Návrh smernice
Príloha III – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Notifikovaný orgán ... (názov, číslo) … 
vykonal … (opis zásahu) … a vydal 
osvedčenie: …

7. V prípade potreby notifikovaný orgán ...
(názov, číslo) … vykonal … (opis zásahu) 
… a vydal osvedčenie: …

Or. en

Odôvodnenie

Technické prispôsobenie balíku návrhov o výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť ochranu detí pred 
nedávno objavenými rizikami je takisto 
potrebné prijať nové základné 
bezpečnostné požiadavky. Predovšetkým je 
potrebné doplniť a aktualizovať 
ustanovenia o chemických látkach 
v hračkách. Tieto ustanovenia by mali 
spresniť, že hračky musia byť v súlade so 
všeobecnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa chemických látok, najmä s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) a o zriadení Európskej 

(16) S cieľom zabezpečiť ochranu detí pred 
nedávno objavenými rizikami takisto treba
prijať nové základné bezpečnostné 
požiadavky. Predovšetkým treba doplniť a 
aktualizovať ustanovenia o chemických 
látkach v hračkách. Tieto ustanovenia by 
mali spresniť, že hračky musia byť v 
súlade so všeobecnými právnymi 
predpismi týkajúcimi sa chemických látok, 
najmä s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) a o zriadení 
Európskej chemickej agentúry, o zmene 
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chemickej agentúry, o zmene a doplnení 
smernice 1999/45/ES a o zrušení 
nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 
a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, 
smernice Rady 76/769/EHS a smerníc 
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES. Tieto 
ustanovenia by sa však mali upraviť aj 
podľa osobitných potrieb detí, ktoré sú 
zraniteľnou skupinou spotrebiteľov. Preto 
by sa mali ustanoviť nové obmedzenia, 
pokiaľ ide o látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre 
reprodukciu (CMR) podľa smernice 
67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii 
zákonov, iných právnych predpisov 
a správnych opatrení týkajúcich sa 
klasifikácie, balenia a označovania 
nebezpečných látok a vonných látok 
v hračkách, vzhľadom na osobitné riziká, 
ktoré môžu tieto látky predstavovať pre 
ľudské zdravie. Osobitné limitné hodnoty 
ustanovené v smernici 88/378/EHS v 
prípade určitých látok by sa mali 
aktualizovať, aby sa zohľadnil vývoj 
vedeckých poznatkov.

a doplnení smernice 1999/45/ES 
a o zrušení nariadenia Rady (EHS) 
č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) 
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS 
a smerníc Komisie 91/155/EHS, 
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Tieto 
ustanovenia by sa však mali upraviť aj 
podľa osobitných potrieb detí, ktoré sú 
bezbrannou skupinou spotrebiteľov. Preto 
by sa mali ustanoviť nové obmedzenia 
založené na analýze rizík, čo sa týka látok 
klasifikovaných ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
(CMR) podľa smernice 67/548/EHS z 27.
júna 1967 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa klasifikácie, balenia a 
označovania nebezpečných látok a 
vonných látok v hračkách, vzhľadom na 
osobitné riziká, ktoré môžu tieto látky 
predstavovať pre ľudské zdravie. Osobitné 
limitné hodnoty ustanovené v smernici 
88/378/EHS v prípade určitých látok by sa 
mali aktualizovať, aby sa zohľadnil vývoj 
vedeckých poznatkov.

Or. nl

Odôvodnenie

Obmedzenia, ktoré sú obsiahnuté v tejto smernici, sa zakladajú na možnom zápornom účinku 
v dôsledku kombinácie nebezpečenstva a expozície. Je dobré, keď sa to vyslovene uvedie 
v odôvodnení..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Návrh smernice
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Harmonizované prechodné obdobie 
v trvaní dvoch rokov po nadobudnutí 
účinnosti smernice je potrebné na 
poskytnutie času výrobcom hračiek a 
iným účastníkom trhu na to, aby sa 
prispôsobili novým technickým 
požiadavkám a aby sa zaručilo dôsledné 
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uplatňovanie tejto smernice v Európskej 
únii.

Or. nl

Odôvodnenie

Návrh smernice predpokladá, že členské štáty nebudú brániť umiestneniu hračiek na trh, 
ktoré sú v súlade so smernicou 88/378/EHS a ktoré boli umiestnené na trh pred 
nadobudnutím účinnosti smernice alebo najneskôr 2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.  Aby sa predišlo nedorozumeniam v súvislosti s nesprávnou interpretáciou, treba to  
jasnejšie uviesť v odôvodneniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) „sprístupnenie na trhu“ je každá 
dodávka hračky určenej na distribúciu, 
spotrebu alebo používanie na trhu 
Spoločenstva v rámci obchodnej činnosti, 
či už za platbu alebo bezplatne;

1) „sprístupnenie na trhu“ je každá 
dodávka hračky určenej na distribúciu, 
spotrebu alebo používanie na trhu 
Spoločenstva v rámci obchodnej činnosti, 
či už za platbu, alebo bezplatne, a či už 
s prihliadnutím na zisk, alebo bez neho;

Or. nl

Odôvodnenie

Aj poskytovanie hračiek neziskovými združeniami sa musí regulovať touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11) „aktívna hračka“ je hračka, ktorá je 
určená na domáce používanie a navrhnutá 
tak, aby niesla hmotnosť jedného alebo 
viacerých detí, okrem detských vozidiel, a 
je určená, aby sa deti na nej alebo v nej 
hrali, ako sú hojdačky, šmykľavky, 

11) „aktívna hračka“ je hračka, ktorá je 
určená na domáce používanie, okrem 
detských vozidiel, a navrhnutá tak, aby sa 
deti na nej alebo v nej hrali, ako sú 
hojdačky, šmykľavky, kolotoče, 
preliezačky, trampolíny, bazéniky 
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kolotoče, preliezačky, trampolíny, 
bazéniky a nafukovacie hračky, ktoré nie 
sú určené do vody;

a nafukovacie hračky, ktoré nie sú určené 
do vody, bez ohľadu na to, či je 
navrhnutá tak, aby niesla hmotnosť 
jedného alebo viacerých detí;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 2 – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15a) „jasne navrhnuté alebo určené pre 
deti vekovej kategórie x“ je odkaz, pod 
ktorým sa rozumie, že dieťa má zručnosti 
a intelektuálne kapacity, ktoré 
zodpovedajú príslušnej vekovej kategórii.

Or. nl

Odôvodnenie

Treba zabrániť tomu, aby výrobca zámerne uvádzal na etikete fiktívnu vekovú kategóriu, čím 
by sa mohol vyhnúť určitým povinnostiam a/alebo zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o kategórie hračiek 
vymenované v časti B prílohy V, 
použijú sa v nej uvedené 
upozornenia.

Upozornenia uvedené v prílohe V 
v časti B v odseku 1 sa nesmú 
používať na hračkách, ktoré sú 
vzhľadom na funkciu, rozmery či 
iné znaky určené pre deti mladšie 
ako 36 mesiacov.

Or. nl
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Odôvodnenie

Zodpovední pracovníci často vidia, že hračky určené deťom mladším ako 3 roky majú 
upozornenie „nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky, pretože...“. Tým sa niektorí výrobcovia 
snažia vyhnúť sa zodpovednosti alebo sa chrániť pred zodpovednosťou. Vzhľadom na to, že 
príloha V vyslovene nezakazuje, aby sa táto veta uvádzala, dohľad nad trhom môže oveľa 
ľahšie zabezpečiť plnenie zákona, ak sa táto veta zahrnie do smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výrobca uvedie upozornenie na hračke 
viditeľným, jasne čitateľným a vhodným 
spôsobom na priloženom štítku alebo obale 
a v prípade potreby v návode na použitie, 
ktorý je priložený k hračke. Na malých 
hračkách, ktoré sa predávajú bez obalu, sa 
umiestnia príslušné upozornenia priamo na 
ne.

2. Výrobca uvedie upozornenie na hračke 
viditeľným, presným a jasne čitateľným 
spôsobom a v jazyku zrozumiteľnom pre 
spotrebiteľa na priloženom štítku alebo 
obale a v prípade potreby v návode na 
použitie, ktorý je priložený k hračke. Na 
malých hračkách, ktoré sa predávajú bez 
obalu, sa umiestnia príslušné upozornenia 
priamo na ne.

Or. nl

Odôvodnenie

Dokonca aj vtedy, keď členský štát nevydá jazykové predpisy, dôležité informácie sa musia 
uvádzať v jazyku, o ktorom možno predpokladať, že mu spotrebiteľ porozumie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Upozornenia upresňujúce minimálny a 
maximálny vek používateľov sú viditeľné, 
čitateľné a viditeľne vystavené na 
predajnom mieste.

Upozornenia upresňujúce minimálny a 
maximálny vek používateľov sú viditeľné, 
čitateľné.
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Or. nl

Odôvodnenie

Smernica musí zabezpečovať, že spotrebiteľ je informovaný bez toho, aby sa muselo 
zasahovať do zariadenia predajní distribútorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli 
upozornenia a bezpečnostné pokyny, alebo 
ich časti, uvedené v ich vlastnom úradnom 
jazyku alebo jazykoch, keď sú hračky 
umiestnené na trhu na ich území.

3. Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli 
upozornenia, bezpečnostné pokyny
a návody na použitie alebo ich časti 
uvedené v ich vlastnom úradnom jazyku 
alebo jazykoch, keď sú hračky umiestnené 
na trhu na ich území.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Hračky, ktoré nemajú označenie CE a 
ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice, sa môžu uvádzať na obchodných 
trhoch a výstavách, pod podmienkou, že 
majú znak, ktorý jasne vyjadruje, že hračky 
nespĺňajú požiadavky tejto smernice a nie 
sú určené na predaj alebo bezplatnú 
distribúciu.

7. Členské štáty nemôžu brániť tomu, aby 
sa hračky, ktoré nemajú označenie CE a 
ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice, uvádzali na obchodných trhoch a 
výstavách, pod podmienkou, že majú znak, 
ktorý jasne vyjadruje, že hračky nespĺňajú 
požiadavky tejto smernice a nie sú určené 
na predaj alebo bezplatnú distribúciu.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie textu v zmysle fungovania vnútorného trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Návrh smernice
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred umiestnením hračky na trh 
výrobcovia uskutočnia analýzu 
chemických, fyzikálnych, mechanických a 
elektrických rizík, rizík týkajúcich sa 
horľavosti, hygieny a rádioaktivity, ktoré 
hračka môže predstavovať, a posúdenie 
potenciálneho vystavenia týmto rizikám.

Pred umiestnením hračky na trh 
výrobcovia uskutočnia analýzu 
chemických, fyzikálnych, mechanických a 
elektrických rizík, rizík týkajúcich sa 
horľavosti, a rádioaktivity, ktoré hračka 
môže predstavovať, a posúdenie 
potenciálneho vystavenia týmto rizikám.

Or. nl

Odôvodnenie

Toto riziko nie je nesúvisí so samotnou hračkou, ale so spôsobom, akým sa s ňou 
zaobchádza. Takúto analýzu preto nemožno vykonať so stopercentnou istotou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Návrh smernice
Príloha I – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bicykle, skútre a iné prostriedky 
dopravy navrhnuté na šport alebo ktoré sú 
určené na dopravu po verejných 
komunikáciách alebo cestách;

4. Skútre a iné prostriedky dopravy 
navrhnuté na šport alebo ktoré sú určené na 
dopravu po verejných komunikáciách 
alebo cestách;

Bicykle s maximálnou výškou sedla vyše 
435 mm meranou ako vertikálna 
vzdialenosť od spodku po horný povrch 
sedla, pričom sedlo je v horizontálnej 
polohe a sedlovka zasunutá na najnižšej 
značke;

Or. nl

Odôvodnenie

Súčasné európske normy týkajúce sa detských bicyklov nie sú jasné a bicykle rozdeľujú na 
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bicykle s maximálnou výškou sedla menej ako 435 mm (EN 71-1), bicykle s maximálnou 
výškou sedla viac ako 435 mm a menej ako 635 mm (EN 14765) a bicykle s viac ako 635 mm 
výškou sedla (EN 14764). Prvý druh bicyklov nie je určený na používanie na verejných 
komunikáciách a závisí od legislatívy členského štátu, či sa považuje za bicykel, alebo nie.
Táto nesúdržnosť predstavuje tak pre dohľad nad trhom, ako aj pre výrobcu nejasnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Návrh smernice
Príloha II – časť I – bod 4 – 3. veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hračky, ktoré sú jasne určené na hranie pre 
deti vo veku do 36 mesiacov, ich súčiastky 
a akékoľvek odnímateľné časti musia mať 
také rozmery, aby nedošlo k ich prehltnutiu 
a/alebo vdýchnutiu. Vzťahuje sa to aj na 
iné hračky, ktoré sú určené na vkladanie 
do úst, ako aj na ich súčiastky a akékoľvek 
ich odnímateľné časti.

Hračky, ktoré sú jasne určené na hranie pre 
deti vo veku do 36 mesiacov, ich súčiastky 
a všetky odnímateľné časti musia mať také 
rozmery, aby sa nedali prehltnúť ani 
vdýchnuť. Platí to aj pre náustky iných 
hračiek, ktoré sú určené na vkladanie do 
úst, ako aj pre súčiastky a odnímateľné 
časti náustkov bez ohľadu na vekovú 
skupinu, pre ktorú je hračka určená.

Or. nl

Odôvodnenie

Súčasné znenie je obmedzujúce, pretože hračka pre staršie deti, ktorá sa vkladá do úst, by 
potom nemohla mať nijaké malé súčiastky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Návrh smernice
Príloha II – časť III – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie obmedzení podľa prvej vety 
bodu 2, používanie látok, ktoré sú 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo poškodzujúce 
reprodukciu (CMR) podľa smernice 
67/548/EHS v jednotlivých 
koncentráciách, ktoré sú rovnaké alebo 
vyššie ako príslušné koncentrácie 

3. Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie obmedzení podľa prvej vety 
bodu 2, používanie látok, ktoré sú 
klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo poškodzujúce 
reprodukciu (CMR) podľa smernice 
67/548/EHS v jednotlivých 
koncentráciách, ktoré sú rovnaké alebo 
vyššie ako príslušné koncentrácie 
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ustanovené pre klasifikáciu prípravkov 
obsahujúcich látky v súlade s 
ustanoveniami smernice 1999/45/ES, sa
v hračkách zakazuje, s výnimkou látok, 
ktoré sa nachádzajú v častiach hračiek 
alebo mikroštrukturálne odlišných častiach 
hračiek, ktoré neprichádzajú do žiadneho 
fyzického kontaktu s deťmi.

ustanovené pre klasifikáciu prípravkov 
obsahujúcich látky v súlade s 
ustanoveniami smernice 1999/45/ES, sa 
v hračkách zakazuje, s výnimkou látok, 
ktoré sa nachádzajú v častiach hračiek 
alebo mikroštrukturálne odlišných častiach 
hračiek, s ktorými sa deti za nijakých 
podmienok nemôžu dostať do fyzického 
kontaktu.

Or. nl

Odôvodnenie

Žiada sa prísnejšia formulácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Návrh smernice
Príloha II – časť III – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Látky alebo prípravky zatriedené ako 
CMR kategórie 1 a 2 podľa smernice 
67/548/EHS možno použiť v hračkách za 
predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

4. Látky alebo prípravky zatriedené ako 
CMR kategórie 1 a 2 a 3 podľa smernice 
67/548/EHS možno použiť v hračkách za 
predpokladu, že sú splnené tieto 
podmienky:

Or. nl

Odôvodnenie

Neexistuje dostatočný dôvod na to, aby sa s látkami CMR kategórie 1, 2 a 3 zaobchádzalo 
rozličným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Návrh smernice
Príloha II – časť III – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Látky alebo prípravky zatriedené ako 
CMR kategórie 3 podľa smernice 
67/548/EHS možno použiť v hračkách, ak 
použitie látky posúdil príslušný vedecký 

vypúšťa sa
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výbor a uznal ju za bezpečnú, najmä 
z hľadiska expozície, a prijalo sa 
rozhodnutie, ako je uvedené v článku 45 
ods. 2 a za predpokladu, že ich použitie 
v spotrebiteľských výrobkoch nie je 
zakázané podľa nariadenia (ES) č. 
1907/2006 (REACH).

Or. nl

Odôvodnenie

Neexistuje dostatočný dôvod na to, aby sa s látkami CMR kategórie 1, 2 a 3 zaobchádzalo 
rozličným spôsobom. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom spravodajcu k prílohe II, časti 3 bodu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Návrh smernice
Príloha II – časť III – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Hračka alebo jej súčiastky, ktoré sú 
určené na vkladanie do úst, bez ohľadu 
na vekovú skupinu, pre ktorú je hračka 
určená, vyhovujú predpisom súvisiacim 
s migračnými limitmi pre obaly potravín, 
ako sa uvádzajú v nariadení (ES) č. 
1935/2004 Európskeho parlamentu 
a Rady z 27. októbra 2004 o materiáloch a 
predmetoch určených na styk 
s potravinami.

Or. nl

Odôvodnenie

Je dobre, ak sa existujúce predpisy súvisiace s materiálmi a predmetmi určenými na styk s 
potravinami vzťahujú aj na hračky alebo ich súčiastky, keď sú určené na vkladanie do úst.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Návrh smernice
Príloha II – časť III – bod 6a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Hračky, ktoré sú určené na častý styk 
s pokožkou, ako sú prstové farby či 
modelovacia hlina, vyhovujú predpisom 
súvisiacim so zložením a označovaním v 
smernici 76/768/EHS.

Or. nl

Odôvodnenie

Niet dôvodu na to, aby preberali menej prísne ustanovenia zo smernice o hračkách v prípade 
hračiek, ktoré sa často dostávajú do styku s pokožkou, než to, čo je plánované v smernici o 
kozmetike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Návrh smernice
Príloha II – časť III – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hračky neobsahujú tieto alergénne 
vonné látky:
1. Koreň alanu (Inula helenium)
2. Alyl-izotiokyanát
3. Fenylacetonitril
4. 4-terc-butylfenol
5. Merlíková silica
6. 2-metyl-3-(4-
izopropylfenyl)propán-1-ol
7. Dietyl-maleát
8. Dihydrokumarín
9. 2,4-dihydroxy-3-
metylbenzaldehyd
10. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
11. 8-terc-butyl-4,6-dimetylkumarín
12. 2-izopropylmaleát
13. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-
trién-3-ón
14. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-

Hračky neobsahujú tieto alergénne 
vonné látky:
1. Koreň alanu (Inula helenium)
2. Alyl-izotiokyanát
3. Fenylacetonitril
4. 4-terc-butylfenol
5. Merlíková silica
6. 2-metyl-3-(4-
izopropylfenyl)propán-1-ol
7. Dietyl-maleát
8. Dihydrokumarín
9. 2,4-dihydroxy-3-
metylbenzaldehyd
10. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-
dihydrogeraniol)
11. 8-terc-butyl-4,6-dimetylkumarín
12. 2-izopropylmaleát
13. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-
trién-3-ón
14. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-
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2-ón
15. Difenylamín
16. Etyl-akrylát
17. Figový list, v čerstvom stave a 
prípravky
18. Trans-hept-2-enál
19. Trans-1,1-dietoxyhex-2-én
20. Trans-1,1-dimetoxyhex-2-én
21. 7-izopropyl-1,4a-
dimetyltetradekahydrofenantrén-1-
metanol
22. 4-etoxyfenol
23. 6-lzopropyldekahydronaftalén-
2-ol
24. 7-metoxykumarín
25. 4-metoxyfenol
26. 4-(4-metoxyfenyl)but-3-én-2-ón
27. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-
ón
28. Metyl-transbut-2-enoát
29. 6-metylkumarín
30. 7-metylkumarín
31. 5-metylhexán-2,3-dión
32. Olej z koreňa rastliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
33. 7-etoxy-4-metylkumarín
34. Hexahydrokumarín
35. Peruánsky balzam 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
36. 2-pentylidéncyklohexanón
37. 3,6,10-trimetyl-3,5,9-
undekatrien-2-ón
38. Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

2-ón
15. Difenylamín
16. Etyl-akrylát
17. Figový list, v čerstvom stave a 
prípravky
18. Trans-hept-2-enál
19. Trans-1,1-dietoxyhex-2-én
20. Trans-1,1-dimetoxyhex-2-én
21. 7-izopropyl-1,4a-
dimetyltetradekahydrofenantrén-1-
metanol
22. 4-etoxyfenol
23. 6-lzopropyldekahydronaftalén-
2-ol
24. 7-metoxykumarín
25. 4-metoxyfenol
26. 4-(4-metoxyfenyl)but-3-én-2-ón
27. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-
ón
28. Metyl-transbut-2-enoát
29. 6-metylkumarín
30. 7-metylkumarín
31. 5-metylhexán-2,3-dión
32. Olej z koreňa rastliny costus 
(Saussurea lappa Clarke)
33. 7-etoxy-4-metylkumarín
34. Hexahydrokumarín
35. Peruánsky balzam 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)
36. 2-pentylidéncyklohexanón
37. 3,6,10-trimetyl-3,5,9-
undekatrien-2-ón
38. Olej z verbeny (Lippia citriodora 
Kunth).

Stopové množstvá týchto látok sa 
však povoľujú za predpokladu, že 
ich prítomnosť je technicky 
nevyhnutná v správnej výrobnej 
praxi.
Navyše treba uviesť tieto alergénne 
vonné látky, ak boli pridané ako 
také do hračiek, pri koncentráciách 

.
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prevyšujúcich 0,01 % hmotnosti:

1. 2-benzylidénheptanál (Amyl 
cinnamal)
2. Amyl-(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol 
(Amylcinnamyl alcohol)
3. 4-metoxybenzylalkohol (Anisyl 
alcohol)
4. Benzylalkohol
5. Benzyl-benzoát
6. Benzyl-cinamát
7. Benzyl-2-hydroxybenzoát 
(Benzyl salicylate)
8. (E)-3-fenylpropenál (Cinnamal)
9. (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol 
(Cinnamyl alcohol)
10. Citral
11. Citronelol
12. Kumarín
13. Eugenol
14. Farnezol
15. Geraniol
16. Hexyl-(E)-3-fenylpropenál 
(Hexyl cinnamaldehyde)
17. 7-hydroxycitronelál
18. Hydroxy-
metylpentylcyklohexénkarboxaldeh
yd
19. Izoeugenol
20. Lilial (uvedený v smernici o 
kozmetických výrobkoch pod 
položkou 83 ako: 2-(4-terc-
butylbenzyl)-propanál
21. d-limonén
22. Linalol
23. Metyl-heptínkarbonát
24. 3-metyl-4-(2,6,6-
trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-
én-2-ón
25. Extrakty z lišajníka dubového
26. Extrakty z konárnika 
otrubového (Evernia furfuracea)

39. 2-benzylidénheptanál (Amyl 
cinnamal)
40. Amyl-(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol 
(Amylcinnamyl alcohol)
41. 4-metoxybenzylalkohol (Anisyl 
alcohol)
42. Benzylalkohol
43. Benzyl-benzoát
44. Benzyl-cinamát
45. Benzyl-2-hydroxybenzoát 
(Benzyl salicylate)
46. (E)-3-fenylpropenál (Cinnamal)
47. (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol 
(Cinnamyl alcohol)
48. Citral
49. Citronelol
50. Kumarín
51. Eugenol
52. Farnezol
53. Geraniol
54. Hexyl-(E)-3-fenylpropenál 
(Hexyl cinnamaldehyde)
55. 7-hydroxycitronelál
56. Hydroxy-
metylpentylcyklohexénkarboxaldeh
yd
57. Izoeugenol
58. Lilial (uvedený v smernici o 
kozmetických výrobkoch pod 
položkou 83 ako: 2-(4-terc-
butylbenzyl)-propanál
59. d-limonén
60. Linalol
61. Metyl-heptínkarbonát
62. 3-metyl-4-(2,6,6-
trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-
én-2-ón
63. Extrakty z lišajníka dubového
64. Extrakty z konárnika 
otrubového (Evernia furfuracea)
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Stopové množstvá týchto látok sa 
však povoľujú za predpokladu, že 
ich prítomnosť je technicky 
nevyhnutná v správnej výrobnej 
praxi.

Or. nl

Odôvodnenie

Je nezodpovedné používať pri výrobe hračiek vonné látky, ktoré môžu u detí vyvolať alergické 
reakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Návrh smernice
Príloha II – časť V – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hračky musia byť navrhnuté a vyrobené
tak, aby uspokojovali požiadavky na 
hygienu a čistotu, aby sa tak zabránilo 
riziku nákazy, choroby a zamorenia.

1. Hračky sa musia navrhovať a vyrábať
tak, aby spĺňali požiadavky na hygienu a 
čistotu, aby sa tak zabránilo riziku nákazy, 
choroby a zamorenia. Hračky sa musia 
dať umývať, drhnúť a dezinfikovať.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Návrh smernice
Príloha II – časť V – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Textilné hračky pre deti vo veku do 36 
mesiacov možno prať a spĺňajú 
bezpečnostné požiadavky aj po vypraní.

2. Textilné hračky pre deti vo veku do 36 
mesiacov možno prať a spĺňajú 
bezpečnostné požiadavky aj po vypraní. Ak 
hračky obsahujú mechanické 
komponenty, ktoré sa pri ponáraní vo 
vode môžu poškodiť, textil sa musí dať 
povrchovo čistiť.

Or. nl
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Odôvodnenie

Táto zmena a doplnenie je v záujme dobrej hygieny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Návrh smernice
Príloha V – časť B – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Hračky v jedle 7. Hračky v potravinách
Na hračkách nachádzajúcich sa v 
jedle alebo zmiešaných s jedlom je 
uvedené toto upozornenie:

Na hračkách nachádzajúcich sa v 
potravinách alebo sú pridané 
k potravinám je uvedené toto 
upozornenie:

„Odporúča sa dohľad dospelej 
osoby“.

„Vyberte hračky z potravín, až 
potom ich dajte deťom“.

Or. nl

OdôvodnenieTáto formulácia lepšie zaisťuje bezpečnosť dieťaťa.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Východiská a nové prvky návrhu

Komisia sa svojím návrhom usiluje o zrušenie smernice 88/378/EHS z 3 mája 1988 
o bezpečnosti hračiek a o jej nahradenie novou smernicou.

Smernica 88/378/EHS bola prvou smernicou, ktorá sa zaviedla na základe takzvaného 
„nového prístupu“, pričom sa do samotnej smernice zapracovali dôležité bezpečnostné 
požiadavky a v prípade technických údajov sa odvolávalo na harmonizované normy.
Navrhovaná smernica sa opiera o rovnaké zásady.

Smernica z roku 1988 splnila očakávania a zabezpečila už aj tak vysokú úroveň bezpečnosti 
hračiek v Európskej únii, predsa ju treba po 20 rokoch zmodernizovať. Treba zohľadniť nové 
bezpečnostné riziká, ktoré sa objavujú (môžu objaviť) v dôsledku vývoja a prinášajú na trh 
nové druhy hračiek vyrobené z nových materiálov.

Podľa názoru Komisie treba prehodnotiť najmä tieto body:

a) zavedenie lepších bezpečnostných požiadaviek, najmä čo sa týka používania 
chemických látok a požiadaviek v súvislosti s elektrickými vlastnosťami. Treba 
prispôsobiť aj fyzikálne a mechanické vlastnosti (nebezpečenstvo zadusenia 
a zadusenia v dôsledku prehltnutia);

b) ozrejmenie rozsahu pôsobnosti smernice a vysvetlenie pojmov;

c) účinnejšie a súvislejšie presadzovanie smernice. To znamená, aby členské štáty 
posilnili kontrolu trhu, aby sa vypracovali jasné požiadavky na technickú 
dokumentáciu, ktorú musia predkladať výrobcovia, aby sa pravidlá označovania CE 
prispôsobili zmenenému právnemu rámcu a aby sa zapracovali nové povinnosti 
výrobcov s cieľom vypracovania analýzy možných nebezpečenstiev predstavovaných 
hračkami, ktorá bude súčasťou technickej dokumentácie;

d) zladenie so všeobecným právnym rámcom na uvádzanie výrobkov na trh.

Navrhovaná smernica sa týka len (fyzickej) bezpečnosti hračiek a neobsahuje ustanovenia 
súvisiace so vzdelávacou hodnotou či s morálnymi aspektmi.

2. Zladenie návrhu s novými schválenými predpismi takzvaného „tovarového 
balíka“

Právny rámec na uvádzanie výrobkov na trh sa bude čoskoro meniť.

Ide o:
- nové nariadenie týkajúce sa uvádzanie výrobkov na trh; toto nariadenie obsahuje predpisy na 
akreditáciu a dohľad nad trhom;
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- nové rozhodnutie týkajúce sa uvádzanie výrobkov na trh; toto rozhodnutie obsahuje okrem 
iného štandardné články pre budúce smernice v rámci nového prístupu.

Novú smernicu treba zladiť s novým právnym rámcom. Návrh Komisie je v súlade 
s nariadením a rozhodnutím pôvodne navrhovaným Komisiu, ale ešte nie v znení, v akom ho 
prijal Európsky parlament 21. februára 2008 a ktorý Rada pravdepodobne schváli. Komisia 
oznámila, že nepredloží pozmenený návrh smernice o hračkách, aby zabezpečila súlad s 
novým „tovarovým balíkom“.

Vaša spravodajkyňa navrhuje, aby Európsky parlament do textu smernice zapracoval 
technické úpravy podľa nedávnych rámcových textov schválených Európskym parlamentom 
(takzvaného „tovarového balíka“). Ide o úpravy:

- definícií
- všeobecných povinností všetkých hospodárskych subjektov
- predpokladov zhody
- formálnej námietky voči harmonizovaným normám
- pravidiel označovania CE
- požiadaviek na orgány vykonávajúce posudzovanie zhody 
- postupov oznamovania
- postupov v prípade výrobkov, ktoré nesú so sebou určité riziko.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 1 až 79 sa týkajú týchto technických úprav na základe 
nového právneho rámca. Sú v súlade s výberom a rozhodnutiami Európskeho parlamentu 
týkajúcimi sa tohto právneho rámca.

3. Hodnotenie

- všeobecne

Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že deti ako najbezbrannejší spotrebitelia musia byť čo 
najviac chránené a že ich rodičia a vychovávatelia sa musia vedieť spoliehať na to, že hračky 
ponúkané na európskom trhu vyhovujú prísnym bezpečnostným požiadavkám.

Preto súhlasí so zámermi predloženými Komisiou: modernizácia, ozrejmenie a posilnenie 
bezpečnostných požiadaviek smernice a opatrenia na jej presadzovanie.

V podstate súhlasí aj s doplneniami a zmenami ustanovení existujúcej smernice 88/378/EHS, 
ktoré navrhuje Komisia.

Podrobné vysvetlenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajkyne:

- chemické vlastnosti

Vaša spravodajkyňa úplne súhlasí so zavedením osobitných pravidiel týkajúcich sa látok 
CMR (karcinogénnych, mutagénnych a poškodzujúcich reprodukciu), ale navrhuje, aby sa 
tieto pravidlá ešte viac sprísnili. Nevidí dôvod na to, aby sa robil rozdiel medzi látkami na 
jednej strane kategórie 1 a 2 a na druhej strane kategórie 31, čo sa týka povoľovania výnimiek.

                                               
1 Kategória I: „Látky známe ako karcinogénne pre človeka“; Kategória II: „Látky, o ktorých by sa malo 
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Navrhuje, aby sa podmienky na výnimočné povoľovanie týchto látok zjednotili pre všetky tri 
kategórie, najmä že vedecký výbor posúdil použitie látky v hračke a vyhlásil ju za prijateľnú 
a že vhodné alternatívne látky nie sú k dispozícii.

Vaša spravodajkyňa navrhuje, aby sa používanie vonných látok vyvolávajúcich alergické 
reakcie úplne zakázalo.

- mechanické vlastnosti

Vaša spravodajkyňa má obavy z nebezpečenstva, ktoré môže vzniknúť pri používaní malých 
ale veľmi silných magnetov v hračkách, ale nepovažuje sa nutné, aby sa do smernice 
zapracovalo jedno osobitné ustanovenie súvisiace s magnetmi.

Konkrétnu normu pre magnetické hračky pripravuje Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) 
a Komisia prijala dočasné opatrenia (povinnosť umiestňovať upozornenie na to, že pri 
prehltnutí jedného magnetu alebo viacerých magnetov hrozí nebezpečenstvo zadusenia).

- hračky vyrábane remeselne alebo nie sériovo

Vaša spravodajkyňa si uvedomuje, že malé a stredné podniky, ktoré vyrábajú hračky 
remeselným spôsobom alebo aspoň nie sériovo, môžu mať ťažkosti pri tom, aby vyhovovali 
prísnejším predpisom smernice. Pracuje na riešení, ale zatiaľ nenašla právne odôvodniteľné 
riešenie. V tejto súvislosti si rada vypočuje názory kolegov.

- hračky, ktoré sú zjavne navrhnuté alebo určené pre deti určitej vekovej kategórie

Príliš často sa stáva, že na hračky určené bábätkám a veľmi malým deťom sa umiestňuje 
upozornenie, že nie sú vhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Výrobcovia sa takto snažia 
obísť prísnejšie bezpečnostné predpisy a tak sa vyhnúť prípadnej právnej zodpovednosti. Toto 
je nezodpovedné a musí sa to zakázať.
Navyše toto chybné označenie veku je pre kupujúceho veľmi mätúce a nepodporuje dôveru, 
akú by spotrebiteľ mal mať voči bezpečnosti hračiek.

Dôležité ustanovenia smernice sa musia ozrejmiť v článku 10.

- hračky, ktoré sa dostávajú do styku s ústami alebo pokožkou

Hračky, ktoré sú určené na to, aby sa často vkladali do úst (napríklad hudobné nástroje pre 
deti, kruhy na hryzenie,...), a bez ohľadu na vek detí, pre ktoré sú určené, musia vyhovovať 
rovnakým prísnym medzným hodnotám, aké sa uvádzajú v smernici 1935/2004/ES.

Hračky určené na to, aby sa dostávali do častého styku s pokožkou detí, bez ohľadu na ich 

                                                                                                                                                  
uvažovať, ako keby boli karcinogénne pre človeka“; Kategória III: „Látky, ktoré v dôsledku svojich možných 
karcinogénnych účinkov vyvolávajú obavy, ale v súvislosti s ktorými dostupné informácie nie sú dostačujúce na 
uspokojivé posúdenie“.
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vek, musia vyhovovať predpisom kozmetickej smernice týkajúcim sa označovania a zloženia.

- oznamovacie miesto pre bezpečnosť hračiek

V niektorých členských štátoch alebo regiónoch sa vybudovali oznamovacie miesta pre 
nebezpečné hračky, kde profesionálni opatrovatelia detí, ale aj spotrebitelia / rodičia môžu 
oznamovať nebezpečné vlastnosti hračiek a prípady úrazov či takmer úrazov s hračkami.

Spravodajkyňa bez toho, aby sa zasadzovala za otváranie takýchto špecifických 
oznamovacích miest v každom členskom štáte, považuje za užitočné zistiť, či spotrebitelia 
vedia, že keď sa dostanú do kontaktu s nebezpečnou hračkou, to môžu oznámiť na nejakom 
úrade, ktorý tieto údaje môže využiť.

- jazyk

Je veľmi dôležité, aby sa upozornenia uvedené v smernici, ako aj návody na použitie vydávali 
v jazyku, ktorému spotrebiteľ rozumie. Členské štáty môžu v súlade so zásadou subsidiarity 
určiť, ktorý jazyk alebo ktoré jazyky sú pre spotrebiteľa zrozumiteľné.


