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Legislatíva uplatňovaná SOI pri výkone
dohľadu zábavnej pyrotechniky
•
•
•
•

Zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
Zák. č. 264/1999 Z. z. o zhode
Zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
NV SR č. 485/2008 Z. z. (Smernica EP a Rady 2007/23/ES
z 23 mája 2007 - Nový prístup)

• NV SR č. 398/1999 Z. z. (do 31.1.2009 )
• NV SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti

Vzájomný vzťah legislatívy

Všeobecná bezpečnosť
pôsobí horizontálne
pokrýva požiadavky, ktoré nie sú
zahrnuté v smerniciach

Smernice
(pôsobia vertikálne na výrobok)

Výrobok

Vzájomný vzťah legislatívy

SOI je orgánom kontroly
vnútorného trhu
• Vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá
• Zisťuje či výrobky a služby určené spotrebiteľom sú v
súlade s právnymi predpismi
– najmä či sa predávajú bezpečné, v správnom
množstve, miere, hmotnosti a kvalite,
• dodržiavanie cenových predpisov,
• dodržiavanie času predaja,
• používanie overených určených meradiel,
• dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi z hľadiska
ochrany spotrebiteľa.

Postup SOI pri kontrole
pyrotechnických výrobkov
• Starý prístup:
– nie je voľný pohyb tovarov,
– prítomnosť národných technických predpisov,
– existencia obchodných bariér.

• Nový prístup:
– zaručuje voľný pohyb tovarov,
– harmonizovaná legislatíva,
– absencia obchodných bariér.

Starý prístup – Nový prístup
• Ak pyrotechnický výrobok je označený CE,
SOI postupuje podľa NP,

• Ak pyrotechnický výrobok je označený CSK,
SOI postupuje podľa SP,
• Ak pyrotechnický výrobok nie je označený značkou
zhody, ale je označený kategóriou,
SOI postupuje podľa NP,

• Ak pyrotechnický výrobok nie je označený značkou
zhody, ale je označený triedou nebezpečnosti,
SOI postupuje SP.

Starý prístup
•
•
•
•

označenie Csk = dôkaz zhody
vyhlásenie o zhode
označenie výrobku
kontrola bezpečnosti

Nový prístup – CE
Význam označenia CE
Výrobca umiestnením CE deklaruje

•

•
•

výrobok vyhovuje všetkým preň platným smerniciam Nového
prístupu a teda neohrozuje bezpečnosť bez ohľadu na to, v
ktorom štáte bol vyrobený,
zhoda bola posúdená vhodným postupom - modulom,
svoju zodpovednosť za zhodu výrobku.
CE = jediné označenie zhody výrobkov smerníc NP

Súčasné umiestnenie iného označenia zhody sa nepripúšťa !

Nový prístup – CE
• Ďalšie zásady použitia označenia CE
• CE môže byť umiestnené len na výrobky
smerníc NP ,
• CE môže na výrobky pripájať len
výrobca alebo jeho splnomocnenec,
• CE jeho tvar musí zodpovedať prílohe
č. 1 zákona č. 264/1999 Z.z. - prípadné
iné požiadavky sú v príslušných
smerniciach NP.

Nový prístup – CE
Kompetencie SOI kontrolovať, či :

• výrobky sú označené CE a či bolo na ne vydané
Vyhlásenie o zhode ,
• vlastnosti výrobkov a spôsob posúdenia zhody
vyhovujú podmienkam vydaného Vyhlásenia,
• označenie CE je použité oprávnene a či nie je
sfalšované/ zmenené.

Nový prístup – CE
Kedy SOI kontroluje ES Vyhlásenie ?
• pri výrobkoch , ktoré preukázateľne ohrozujú
oprávnený záujem,
• pri výrobkoch podozrivých z ohrozenia
oprávneného záujmu,
• pri výrobkoch kontrolovaných na základe
podnetov,
• pri výrobkoch, ktoré majú byť povinne podľa
smerníc NP sprevádzané Vyhlásením

Nový prístup – CE
Kedy SOI kontroluje vlastnosti výrobkov ?

• pri výrobkoch, ktoré sú predmetom opakovaných
podnetov,
• ak ide o výrobky podozrivé z vadnosti na základe
poznatkov SOI,
• ak výrobky majú vizuálne nedostatky spochybňujúce
ich zhodu alebo bezpečnosť.
• Overenie vlastností, či vyhovujú požiadavkám smerníc
je obsahom skúšania v akreditovaných / autorizovaných
skúšobniach.

Najčastejšie zisťované
nedostatky výrobkov s CE
• označenie CE umiestnené aj na výrobkoch s
potvrdeným závažným rizikom = spochybnenie
významu označenia CE,
• vydávanie ES Vyhlásení o zhode distribútormi,
• ES Vyhlásenie :
– s neplatnými / chýbajúcimi technickými predpismi,
– bez uvedenia konkrétneho druhu/modelu pre ktoré
platí,
– bez uvedenia technických noriem/ predpisov
použitých pri posúdení zhody.

Nové predpisy ES
• Nariadenie EP a Rady (ES) č. 764/2008
postupy pri uplatňovaní technických pravidiel na výrobky
uvedené na trh v inom ČŠ , (účinnosť od 13. 5. 2009 )
• Nariadenie EP a Rady (ES) č. 765/2008
stanovenie požiadaviek akreditácie a dohľadu nad trhom v
súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh, ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 339/93, (účinnosť od 1.1.2010)
• Rozhodnutie EP a Rady č. 768/2008/ES
spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh
Nariadenia sú záväzné a priamo uplatniteľné
vo všetkých členských štátoch

Cieľ nových predpisov
• Zlepšiť voľný pohyb tovaru na jednotnom
európskom trhu ako garancie plynúcej zo Zmluvy
o založení ES.
• Stanoviť pravidlá pre prijímanie obmedzujúcich
opatrení čo by zaručilo rovnaké podmienky pre
všetky hospodárske subjekty na jednotnom
európskom trhu.
• Posilniť dôveru v legislatívu ES a v označenie CE.

Najzávažnejšie zmeny v kontrole po 1. 01. 2010
Kontrola výrobkov vstupujúcich na trh ES:
Nariadenie EP a Rady č. 765/2008 – čl. 27 až 29

•
•
•
•

či vlastnosti výrobkov nepredstavujú vážne riziko,
či výrobky sprevádza požadovaná dokumentácia,
či sú výrobky označené podľa harmonizačných
právnych predpisov,
či označenie CE nebolo na výrobky umiestnené
chybným/zavádzajúcim spôsobom.

Cieľ :
Prehĺbiť ochranu jednotného trhu Spoločenstva pred
výrobkami s nedostatkami zefektívnením ich kontroly ešte
pred ich umiestnením na trh ES.

Postup pri kontrole
- kontrolu vykonávajú colné orgány ešte pred prepustením
tovaru do voľného obehu,
- v prípade zistenia nesúladu s harmonizačnými právnymi
predpismi pozastavia jeho prepustenie do voľného obehu
a nahlásia ho orgánu dohľadu nad trhom SOI,
- SOI overí opodstatnenosť hlásenia a do troch pracovných dní
(ne)požiada colné orgány o začlenenie vyhlásenia do
sprievodného dokumentu :
„Nebezpečný výrobok " alebo „Výrobok nie je v zhode“
– prepustenie do voľného obehu nepovolené –
Nariadenie (ES) č. 765/2008

Kontrola výrobkov na trhu ES - Postup orgánu dohľadu :

- opatrenia obmedzujúce voľný pohyb tovaru
oznamovať hospodárskemu subjektu a umožniť mu
nedostatky odstrániť dobrovoľne,
- ukladať obmedzujúce opatrenia primerane k
závažnosti zisteného nedostatku (zásada
proporcionality ),
- súčasne oznamovať subjektu dostupné opravné
prostriedky a lehoty ktorým tieto podliehajú.
Cieľ:
Zlepšiť voľný pohyb tovaru a zjednotiť postup orgánov dohľadu pri
kontrole národných trhov štátov EU.

Zhodnotenie výsledkov kontrol

Počet kontrolovaných PJ celkom
-PJ so zist. nedostatkami - počet
- % podiel

2009

2008

celkom

celkom

231

179

72

53

31

30

119

168

2987 €
(90 tis. Sk)

141 tis. Sk

58

89

Zákaz predaja tovaru

-počet druhov
-hodnota (tis. Sk )
Uloženie záväzných pokynov
za iné nedostatky (počet prípadov)

Zhodnotenie výsledkov kontrol
• Najčastejšími dôvodmi uloženia zákazu
predaja boli:
– nesprávne značenie na 58 druhoch tovarov
v celkovej hodnote 1635, 79 €,
– chýbajúce návody na použitie a ničenie
zlyhaviek pri 19 druhoch tovarov v hodnote
605,99 €.
– nedoložené vyhlásenie o zhode na 22 druhov
tovarov v hodnote 561,44 €.

Zhodnotenie výsledkov kontrol
• Ďalšou príčinou uloženia zákazu predaja
bola ponuka pyrotechnických výrobkov po
dobe spotreby 7 druhov a 8 druhov bolo
zakázaných z dôvodu ponuky
v porušenom najmenšom spotrebiteľskom
balení.

Zhodnotenie výsledkov kontrol
• V súvislosti s platnosťou NV SR č. 485/2008 Z. z.
bolo na trhu kontrolou zistených celkom 19
druhov pyrovýrobkov s označením CE. Šetrením
však bolo zistené, že zhoda výrobkov bola
posúdená podľa NV SR č. 398/1999 Z. z. a išlo
teda o neoprávnené označenie CE. Takéto
porušenia boli riešené uložením zákazu predaja
tovaru na 3 druhy výrobkov v hodnote 140 €.
Na 16 druhov v celkovej hodnote 2987,30 €
podnikateľské subjekty prijali dobrovoľné
opatrenie na odstránenie tohto nedostatku.

Zhodnotenie výsledkov kontrol
• V 58 prípadoch boli uložené záväzné
pokyny na odstránenie nedostatkov, ktoré
sa týkali nedodržania základných
podmienok predaja, nevydania dokladu
o kúpe resp. vydania neúplného dokladu
o kúpe, predaja pyrotechnických výrobkov
osobám mladším než je povolené
a taktiež chýbajúce cenové informácie.

Ďakujem za pozornosť
Ing. Marián Jargaš
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