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Hlavná téma prezentácie 

 

 

Importované výrobky a súlad s EÚ legislatívou 

 



Hlavné body prezentácie 

• Niečo o našej firme (kto sme?, čo robíme?) 

 

• Súlad s EÚ legislatívou z perspektívy 
predajcov – problémy/prekážky/výzvy 

 

• Spotrebiteľské produkty a chemické látky 



Pár slov o firme 

• ProductIP – Európska informačná platforma pre spotrebiteľské 
produkty (spolufinancujúca EK, RAPEX) 

• Založená v roku 2008 (www.productip.com) 

• Podporný nástroj pre klientov pri plnení legislatívnych 
požiadaviek (databáza európskych, národných a sektor 
špecifických legislatívnych požiadaviek) 

• Tvorba technických súborov (momentálne viac ako 100,000 
súborov; viac ako 6,500 klientov celosvetovo) 

 

Prosperujúca firma – zvýšený záujem o bezpečnosť 
spotrebiteľských výrobkov 

 

 

 

 

http://www.productip.com


ProductIP video 



Súlad s EÚ legislatívou z perspektívy 
predajcov – problémy/prekážky/výzvy 

Dovoz výrobkov z krajín mimo EÚ 
• Hlavný problém – nedostupnosť/nekorektnosť 

legislatívnych deklarácií od producentov výrobkov (RoHS, 
REACH, DoC…)  

• Netransparentnosť v dodávateľskom reťazci (dodávatelia 
chemických látok vs. producenti konečných výrobkov) 

• Nedostatočná znalosť európskych legislatívnych 
požiadaviek zo strany mimoeurópskych výrobcov a 
európskych predajcov/výrobcov (REACH stále 
problematický..)  

Dovoz výrobkov do EÚ ktoré nie sú v súlade s legislatívou  -
viď. RAPEX (aj niektorí EÚ producenti) 
 



Súlad s EÚ legislatívou z perspektívy 
predajcov –problémy/prekážky/výzvy 

• RAPEX (textil) 

 



Súlad s EÚ legislatívou z perspektívy 
predajcov –problémy/prekážky/výzvy 

• RAPEX (chemické látky) 

 



Súlad s EÚ legislatívou z perspektívy 
predajcov – problémy/prekážky/výzvy 

• Obchodné priority firiem and finančné výsledky – 
priority spoločností/firiem, zvýšený záujem o súlad s 
legislatívou (trvalo udržatelný rozvoj,….)  

• Posun smerom k proaktívnemu prístupu (dobré 
zmluvné dohody s dodávateľmi) 

• Činnosti na úrovni EÚ – limitované 

• Spolupráca s EÚ dodávateľmi sa zdá byť menej 
problematická aj keď nie vždy finančne výhodnejšia 

 



 
Spotrebiteľské produkty a chemické látky 

 
Problém  - vieme z čoho je produkt vyrobený? 

Ťažké kovy (Cd, Pb…) 

         REACH 

 Azo farbivá 

 

          Zmäkčovadlá – ftaláty 

RoHS              SVHC 

 

    Zoznam kandidátskych látok 
 

 



Spotrebiteľské produkty a chemické látky 
Transparentnosť informácií 



Spotrebiteľské produkty a chemické látky 

Dianie/Pozadie 

• ohlasy Greenpeace a iných organizácií 

• diania na globálnej úrovni 

• pohľad verejnosti na chemické látky (veľmi nebezpečné) 

• predpisy/legislatíva 

Následky 

• zákaz/obmedzenia  používania chemických látok 

• ovplyvňovanie verejného názoru (Greenpeace…) 

• konzumenti sa stávajú kritickejšími 

• vyhýbanie sa určitým chemickým látkam (reputácia)  

 



Spotrebiteľské produkty a chemické látky 

Príklad – ftaláty 

Hlavne používané ako zmäkčovadlá v PVC: 

• balenie 

• podlahy, vinyl 

• hračky 

• zdravotnícke prístroje……. 

Taktiež v parfúmoch, pesticídach……. 

 

Spotreba v roku 2011: 6,4 mil. ton, z čoho 95% v PVC 



Spotrebiteľské produkty a chemické látky 

Súčasný stav 

Veľa rôznych druhov! 

• Príloha XIV REACH (Február 2015) 

• Kandidátsky list 

• Zakázané v hračkách a kozmetike 

• Veľká pozornosť aj v krajinách mimo EÚ 

Aktivity výrobcov 

• Dôkaz že niektoré ftaláty nie sú toxické 

• Aplikácia alternatív a výskum nových alternatív 

• Označovanie výrobkov “Phthalate free”, deklarácie k 
produktom 

 

 



Spotrebiteľské produkty a chemické látky 

Dostupné alternatívy: 

• PVC s bezpečnými ftalátmi ako zmäkčovadlá 

• PVC bez obsahu ftalátov 

• Nové PVC zmäkčovadlá so špecifickými 
charakteristikami  

• Alternatívne plasty bez zmäkčovadiel alebo ftalátov 
(PE,PP, bioplasty…) 

 

• Náklady? 



Spotrebiteľské produkty a chemické látky 

Úloha predajcu? 

Možnosti: 

• Sledovanie obmedzení (REACH): ftaláty, azofarbivá… 

 

• Kontaktovanie dodávateľov/producentov 

 

• Proaktívny postoj 

 



 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

Otázky/komentáre: info@productip.com 


