Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na výbore pre smernicu 98/34/ES
Dátum:

14. marec 2014

Miesto rokovania:

Belgicko, Brusel

Program rokovania:

1. Schválenie programu 121. zasadnutia Výboru
pre technické predpisy (dokument 1/2014 FR / EN / DE)
2. Schválenie zápisnice zo 120. zasadnutia Výboru
pre technické predpisy (dokument 6/2013 FR / EN / DE)
3. Otázky týkajúce sa technických predpisov v oblasti
psychotropných látok
4.
Návrh
nariadenia
o
elektronickej
identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
v rámci vnútorného trhu: prezentácia Komisiou
5. Prepojenie medzi REACH a smernicou 98/34/ES
6. Špecifický postup oznamovania podľa smernice
2000/13/ES o aproximácii právnych predpisov členských
štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy
7. Uplatňovanie smernice 98/34/ES v roku 2013
8. Rôzne.

II. ÚČEL CESTY
Účasť na výbore pre smernicu 98/34/ES je dôležitá z pohľadu získania informácii o výklade
a uplatňovaní práva EÚ v oblasti vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa smernice
98/34/ES. Postup sa riadi značným množstvom právnych predpisov EÚ a výklad uplatňovania
smernice rozhodnutiami ESD a neoficiálnym výkladom Komisie cez výbor 98/34/ES. Dôležité je
získanie aj praktických informáciách o pripravovaných zmenách informačného systému, ktorý
Centrálna jednotka pre smernicu 98/34/ES používa.
III. PRÍNOS CESTY
Pracovná cesta splnila svoj účel, informácie z rokovania sú esenciálne pre fungovanie Centrálnej
jednotky pre smernicu 98/34/ES zriadenej na ÚNMS SR. Nakoľko ide o informácie na základe
ktorých sú usmerňované všetky rezorty SR pri príprave technických predpisov a samotnej
notifikácii. Dôležitá bola informácia o prepojení so smernicou 2000/13/ES o označovaní potravín,
nakoľko Slovenská republika v tejto oblasti pripravila v roku 2013 viacero vyhlášok a ich notifikačný
postup nebol ešte v marci 2014 skončený. Bolo to najmä z dôvodu nejasnosti postupu
poskytovania zdôvodnení, kedy nastal veľký časový posun v legislatívnom procese pri poskytnutí
zdôvodnení až po žiadosti Komisie. Dôležitým momentom bolo vysvetlenie prepojení
na pripravovanú úpravu o psychotropných látkach, o ktorých predpisy Slovenská republika ešte
nenotifikovala. Z praktického hľadiska fungovania Centrálnej jednotky bola významná zmena
prístupu cez ECAS, zasielanie správ 047 a oznamov, ktorými Komisia žiada o zaslanie štúdii
dopadov.
IV. CESTU USKUTOČNIL

Zástupca odboru európskych záležitostí, ÚNMS SR
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