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Sektorový  program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru
                                                            na r. 2014



Podľa legislatívy EU

Podľa legislatívy SR

sektor výrobkov

aktivity dohľadu

obdobie

Smernica 
2009/48/ES







Smernica
2006/95/ES








Smernica
2010/30/EU
delegované nar.EK
1059/2010
1060/2010
1061/2010
1062/2010


Nariadenie EP a Rady
305/2011




Smernica
2007/23/ES




Smernica GPSD
2001/95/ES










Nariadenie (ES) č. 1907/2006



Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Smernica 
1999/45/ES


Nariadenie (ES) 648/2004


Nariadenie (EU)
528/2012
Nariadenie (ES) 
č. 1451/2007

Smernica 
2011/65/EÚ



Smernica
2002/96/ES



- zák. č. 78/2012 Z.z.








- zák. č. 264/1999 Z. z. v neskoršom znení
- NVSR č. 308/2004 Z.z    v neskoršom znení 






- zák. č. 182/2011 Z.z.

delegované nar.EK
1059/2010
1060/2010
1061/2010
1062/2010


	Nariadenie EP a Rady

    305/2011
- vyhláška MVRR SR 
   č. 162/2013 Z.z. 


- zák. č. 264/1999 Z.z.
- NVSR č. 398/1999 Z.z.
- NVSR č. 485/2008 Z.z.



- zák.č.250/2007 Z.z.
- NV SR č.404/2007 Z.z.











- zák. č. 67/2010 Z.z.




- zák. č. 67/2010 Z.z.
- výnos MH SR
   č. 3/2010
- NV SR č. 46/2009 Z.z.


zák. č. 67/2010 Z.z.


 
zák. č. 319/2013 Z.z.




zák. č. 346/2013 Z.z.




zák. č. 223/2001 Z.z.


hračky – všetky kategórie




hračky - kolobežky


elektrozariadenia užívané v určitom rozsahu napätia


vianočné svietiace reťazce



elektrozariadenia -značenie energetickým štítkom





stavebné výrobky





pyrotechnické výrobky




- detské stoličky


- textilné výrobky


-  výrobky pre deti    





chemické látky




chemické látky
chemické zmesi




detergenty



biocídne výrobky
 



elektrozariadenia




elektrozariadenia

reaktívne akcie  podnety, RAPEX,
vlastné zistenia,
kontroly na hraniciach 

EU projekt


reaktívne akcie na podnety, RAPEX,
vlastné poznatky


reaktívne akcie vlastné poznatky 



monitoring trhu








proaktívne
reaktívne akcie na podnety



reaktívne akcie na podnety, vlastné zistenia



EU projekt


EU projekt


reakcia na podnety, RAPEX
vlastné zistenia



reaktívne reakcie na podnety,
proaktívne


reaktívne akcie na podnety,
proaktívne,
vlastné zistenia


reaktívne akcie na podnety


reaktívne akcie na podnety,
proaktívne


reaktívne akcie na podnety,
proaktívne


reaktívne akcie na podnety,
proaktívne


celý rok





2-4.kvartál


celý rok




október -december



2-4 kvartál








celý rok





október – december




celý rok


2-4 kvartál


celý rok





celý rok




celý rok

4. kvartál



celý rok



celý rok

2. kvartál


celý rok




celý rok


Okrem uvedených kontrolných aktivít SOI ako orgán dohľadu nad výrobkami spotrebiteľského charakteru smerníc Nového prístupu podľa zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v neskoršom znení a ako orgán dozoru nad všeobecnou bezpečnosťou výrobkov podľa zákona      č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, bude celý rok 2014 priebežne vykonávať kontroly výrobkov spotrebiteľského charakteru na trhu SR na základe podnetov a notifikácií RAPEXu. 

