Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny „MARS“
Dátum:

23. – 24. apríl 2014

Miesto rokovania:

Srbsko, Belehrad

Program rokovania:

23. 4.2014
13:30 Registrácia
14:00 – 14:45 Oficiálne otvorenie 12. zasadnutia MARS
14:00 – p. Lidija Stojanovič – štátna tajomníčka Ministerstva
zahraničného a vnútorného trhu a atelekomunikácií
14:15 – 14:30 p. Marion Stoldt, predsedníčka WP.6
14:45 – 15:15 predstavovanie účastníkov
15:15 – 15:30 Informácie a plány, follow-up z WP.6 a MARS
- p. Marion Stoldt, predsedníčka WP.6
- p. Miroslav Chloupek, ÚNMZ ČR
15:30 – 16:00 Aktualizácia všeobecného modelu trhového
dohľadu/ Všeobecný postup trhového dohľadu
- p. Ivan Hendrix predseda iniciatívy Všeobecného modelu
trhového dohľadu
16:00 – 16:15 prestávka
16:15 – 17:00 Použitie posúdenia dopadu v činnosti
orgánov trhového dohľadu v oblasti nepotravinových
výrobkov
- p. Jasmin Valjevac, Open Regional Fund for Southeast
Europe, GIZ
17:00 – 17:40 Balíček pre bezpečnosť výrobkov a trhový
dohľad
- prezentácia Komisie
17:40 – 18:00 Spolupráca medzi orgánmi trhového dohľadu
24.4.2014
9:00 – 9:30 Registrácia
9:30 – 11:00 Fórum o trhovom dohľade orgánov Srbska a
krajín juhozápadnej Európy
1) prezentácia o trhovom dohľade v Bosne a Hercegovine
2) prezentácia o trhovom dohľade v Macedónsku
3) prezentácia o trhovom dohľade v Čiernej hore
4) prezentácia o trhovom dohľade v Srbsku
5) regionálna spolupráca
6) systém orgánov trhového dohľadu krajín juhozápadnej
Európy
7) spolupráca v oblasti trhového dohľadu krajín
juhozápadnej Európy a vývoj od roku 2011
11:00 – 11:30 Koordinácia trhového dohľadu vo Švédsku
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11:30 – 11:45 prestávka
11:45 – 12:40 Výzvy pre orgány trhového dohľadu
- Posilnená úloha technických špecifikácii v legislatíve EÚ,
smernice nového prístupu zosúladené s NLR
- Falšovanie výrobkov
12:40 – 13:00 príručka „Best Practice“ pre trhový dohľad
13:00 – 14:15 obed
14:15 – 14:40 Dimenzia regulácie v oblasti TTIP – výzvy a
možné výstupy
14:40 – 15:15 Regulačná konvergencia – náročné otázky na
orgány trhového dohľadu (pri zohľadnení TTIP, OECD a
IRC)
15:15 – 15:30 prestávka
15:30 – 16:00 Skúsenosti zo vzájomného uznávania
akreditovaných výstupov CAB
16:00 – 16:30 skryté straty falšovaním výrobkov – príkladom
je elektrický výrobok

II. ÚČEL CESTY
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny „MARS“ – Market Surveilance fungujúcou pod patronátom
WP.6 EHK OSN bol dôležitá najmä z dôvodu zmeny predsedníčky skupiny MARS, ktorou bola
p. Steinlová zamestnankyňa ÚNMS SR.
Cieľom pracovnej skupiny MARS (Market Surveilance) je výmena informácii a správnej praxe
v oblasti trhového dohľadu, posudzovania zhody a akreditácie na medzinárodnej úrovni.
Rokovanie bolo zamerané na postupy orgánov dohľadu juhovýchodného Balkánu, ktorý je
v procese integrácie k EÚ.
III. PRÍNOS CESTY
Pracovná cesta splnila svoj účel, bola odovzdaná informácia o personálnych zmenách na ÚNMS
SR a zúčastnení boli informovaný o postupe úradu v súvislosti s fungovaním skupiny MARS
na ÚNMS SR. Ponúknutá bola ďalšia spolupráca prostredníctvom podpory pri organizovaní
zasadnutí skupiny MARS.
Na plenárnom rokovaní v Ženeve v novembri 2014 bude volený nový predseda skupiny MARS.
IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca odboru európskych záležitostí, ÚNMS SR
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