Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste
I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Rokovania pracovnej skupiny WP6 a účasť na zasadnutí výboru TBT WTO
Dátum:

17. – 19. júna 2014

Miesto rokovania:

Centre William Rappard (sídlo
organizácie)
Palác Národov(sídlo EHK OSN)
Ženeva, Švajčiarsko

Program rokovania:

ROKOVANIA NA EHK OSN:
Stretnutie k plánovanému zasadaniu pracovnej skupiny
WP6 1.Prijatie programu schôdze,
2. Informácie nadväzujúce na zasadanie WP6 2013/správa
zo zasadania,
3. Príprava zasadnutia 2014, témy na diskusiu,
4.Skupina MARS, oblasť trhového dozoru, aktivity a
pracovný plán,
5. Správa o pokroku podľa sektorových iniciatív,
6. Ustanovenie formálnych kontaktných miest pre pracovnú
skupinu WP6 EHK OSN v členských štátoch (osoby, alebo
organizácie, ktoré by boli zodpovedné za koordináciu na
národnej úrovni).
7. Rôzne
Časový harmonogram
Streda 18. 6. 2014 (popoludní):
Otvorené plánovacie stretnutie pracovnej skupiny WP6 EKH
OSN. Spresnenie programu na novembrové zasadanie
pracovnej skupiny WP6. Diskusia k otázkam regulačnej
ekvivalentnosti a vzájomného uznávania, spolupráca v
oblasti dohľadu nad trhom (MARS), metodika na elimináciu
technických prekážok obchodu z perspektívy odporúčaní
WP.6

Svetovej

obchodnej

ROKOVANIA WTO:
Zasadania výboru pre technické prekážky obchodu
(TBT WTO)
1. Prijatie programu rokovaní
2. Voľba predsedu výboru TBT WTO
3. Implementácia a spravovanie dohody TBT WTO
 Stanoviská členov
 Špecifické obchodné záujmy
 Výmena skúseností
4. Aktivity technickej spolupráce
5. Aktualizácia pozorovateľov
6. Rôzne
7. Termín nasledujúceho zasadania
Časový harmonogram
Utorok 17. 6. 2014 Zvláštne zasadanie Výboru TBT WTO
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Zvláštne zasadanie Výboru TBT WTO vo forme tematickej
rozpravy k otázkam transparentnosti vrátane informačných
a notifikačných povinností členov.
Streda 18. 6. 2014, 08.30 – 09.30 Koordinačné stretnutie
na úrovni členských krajín EÚ. Pracovné stretnutie
zástupcov členských štátov, Európskej komisie a Európskej
rady v Ženeve.
Streda 18. 6. 2014 (dopoludnia) a štvrtok 19. 6. 2014
Riadne zasadanie Výboru TBT WTO podľa podrobného
programu - okruhy súvisiace s implementáciou Dohody,
rokovania o špecifických obchodných záujmoch a prípadoch
vytvárania technických prekážok v obchode, sporné
notifikácie, nenotifikovanie opatrení atď.
II. ÚČEL CESTY
Účelom cesty bola účasť na viacerých zasadaniach zameraných na plnenie záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná v oblasti voľného
pohybu tovaru. Jednotlivé rokovania boli zamerané na zabezpečenie eliminácie technických
prekážok obchodu. regulačnej ekvivalentnosti a vzájomného uznávania, spoluprácu v oblasti
dohľadu nad trhom (MARS).
III. PRÍNOS CESTY
Stretnutie na pôde EHK OSN - vyriešenie praktických otázok spojených so zabezpečením
zasadania pracovnej skupiny EHK OSN o spolupráci v oblasti regulácie a normalizácie (WP6),
ktoré sa bude konať v novembri 2014.
Zasadania Výboru TBT WTO - praktický význam pre primerané fungovanie národného
informačného strediska v pôsobnosti ÚNMS SR ako jediného miesta určeného v Slovenskej
republike na výmenu informácií o technických prekážkach obchodu/voľnom pohybe tovaru na
národnej a medzinárodnej úrovni.
IV. CESTU USKUTOČNIL

Zástupca informačného strediska TBT WTO na ÚNMS SR.
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