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TERMÍNY, DEFINÍCIE A SKRATKY
DG GROW

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh,
priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky

Dohoda o založení WTO

Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie
(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 152/2000 Z. z.)

Dohoda TBT WTO

Dohoda o technických prekážkach obchodu (Príloha 1A
Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie,
oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 152/2000 Z. z.)

Dohoda SPS WTO

Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych
opatrení (Príloha 1A Dohody o založení Svetovej
obchodnej organizácie, oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.)

EHP

Európsky hospodársky priestor

EÚ

Európska únia

EZVO

Európske združenie voľného obchodu

Komisia

Európska komisia

Kontaktná osoba

Osoba poverená orgánom štátnej správy alebo orgánom
územnej samosprávy zodpovedným za predloženie
návrhu technického predpisu na vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie alebo za predloženie vyhláseného
technického predpisu alebo zverejneného technického
predpisu na komunikáciu s Centrálnou jednotkou

Nariadenie (EÚ) č. 1025/2012

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii,
ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS
a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES,
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS
a rozhodnutie
Európskeho
parlamentu
a Rady
č. 1673/2006/ES

Nariadenie (ES) č. 2679/98

Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998
o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu
tovaru medzi členskými štátmi

Nariadenie (ES) č. 764/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy
týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s
právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES

OSaEZ

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí ÚNMS SR
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SR

Slovenská republika

Smernica 83/189/EHS

Smernica Rady 83/189/EEC z 28. marca 1983, ktorou sa
ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti
technických noriem a predpisov

Smernica 98/34/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22.
júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov

Smernica 98/48/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES
z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti
technických noriem a predpisov

Smernica (EÚ) 2015/1535

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535
z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup
pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov
a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej
spoločnosti.

STN

Slovenská technická norma

Technický predpis

Technický predpis podľa § 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z.
z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o
prekážkach voľného pohybu tovaru

ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu,
Slovenskej republiky

Vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie

Pripomienkovanie
návrhu
technického
predpisu
Európskou komisiou, členským štátom Európskej únie,
členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu
a Tureckom

WTO

Svetová obchodná organizácia

Zákon č. 264/1999 Z. z.

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 55/2018 Z. z.

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o
technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu
tovaru

Zodpovedný orgán

Orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy
zodpovedný za predloženie návrhu technického predpisu
na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie alebo za
predloženie vyhláseného technického predpisu alebo
zverejneného technického predpisu

Zákon o zhode

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
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ÚVOD
ÚNMS SR vydáva tento metodický postup podľa § 3 písm. g) zákona č. 55/2018 Z. z.
Na ÚNMS SR je v rámci činnosti OSaEZ zriadené Komplexné informačné stredisko, ktoré je
podľa zákona č. 55/2018 Z. z. jediným miestom v SR povereným výmenou informácií vyplývajúcich
z európskych predpisov a medzinárodných dohôd, ktorými je SR viazaná v oblasti predchádzania
vzniku technických prekážok obchodu a uľahčovania slobodného pohybu tovaru. Komplexné
informačné stredisko ÚNMS SR sa zaoberá činnosťami:
-

Centrálnej jednotky pre smernicu (EÚ) 2015/1535, ktorá je kontaktným miestom (ďalej
len „centrálna jednotka“) pre komunikáciu s Komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ,
Informačného strediska WTO – podľa Dohody TBT WTO a Dohody SPS WTO,
Kontaktného miesta pre výrobky podľa nariadenia (ES) č. 764/2008,
Kontaktného miesta pre nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní
vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi, podľa ktorého
členské štáty EÚ oznamujú všetky obmedzenia dopravy na svojom území, ktoré by mohli
ohroziť voľný pohyb tovaru.

Tento metodický postup sa zaoberá činnosťami centrálnej jednotky a informačného strediska
podľa dohôd WTO a jeho cieľom je pomôcť spracovateľom a gestorom technických predpisov pri
určovaní, či návrh technického predpisu musia notifikovať, teda oznámiť Komisii a ostatným
členským štátom EÚ, že zamýšľajú predmetný technický predpis alebo pravidlo pre služby prijať
a ako pri tom postupovať. Notifikačný postup podľa smernice (EÚ) 2015/1535 sa zjednodušeným
spôsobom uplatňuje aj na členské štáty EZVO, ktoré podpísali Dohodu o EHP a na Švajčiarsko
a Turecko.
Od roku 1984 je na základe smernice 83/189/EHS, ktorá bola neskôr nahradená smernicou
98/34/ES, každý členský štát EÚ zaviazaný oznamovať Komisii a ostatným členským štátom
EÚ každý návrh technického predpisu, ktorý sa vzťahuje na výrobok, a od 5. augusta 1999
v zmysle smernice 98/48/ES i na služby informačnej spoločnosti predtým, ako ich prijme
do svojho právneho poriadku. Do slovenského právneho poriadku bola smernica 98/34/ES
transponovaná zákonom č. 264/1999 Z. z. a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 453/2002
Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
Keďže smernica 98/34/ES bola niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenená, naposledy
nariadením (EÚ) č. 1025/2012, ktorým boli z pôsobnosti smernice 98/34/ES vyňaté články týkajúce
sa normalizácie, v záujme jasnosti a prehľadnosti bola v roku 2015 kodifikovaná prostredníctvom
smernice (EÚ) 2015/1535, ktorá nahradila smernicu 98/34/ES a jej novely s účinnosťou
od 7. októbra 2015 bez podstatných zmien.
V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami (prijatie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, smernice (EÚ)
2015/1535), ako aj vzhľadom na skutočnosť, že transpozícia smernice 98/34/ES bola
zabezpečená ešte v období pred vstupom SR do EÚ, bol v roku 2017 novelizovaný zákon
č. 264/1999 Z. z. a bolo prijaté nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe,
rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu s cieľom:
-

sprehľadniť postup vnútrokomunitárneho pripomienkového konania,
špecifikovať postup subjektov zapojených do tohto procesu, a
ustanoviť dovtedy neupravený postup pri notifikácii návrhu technického predpisu s fiškálnou
požiadavkou alebo finančnou požiadavkou.

V súvislosti so zmenou právneho rámca a zrušením zákona č. 264/1999 Z. z. bol tento zákon
a vyššie uvedené nariadenie vlády nahradené s účinnosťou od 1. apríla 2018 zákonom č. 55/2018
Z. z.
Okrem vnútrokomunitárneho pripomienkového konania upravuje § 8 zákona č. 55/2018 Z. z. aj
výmenu informácií v rámci Dohody o založení WTO, a to podľa Dohody TBT WTO a Dohody SPS
WTO. Podľa týchto dohôd sa technické predpisy oznamujú, ak majú vplyv na medzinárodný
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obchod (Dohoda TBT WTO), resp. ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenie (Dohoda SPS WTO).
Oznamovanie podľa týchto dohôd zabezpečuje Informačné stredisko WTO na ÚNMS SR.
Pri príprave metodického postupu sa vychádzalo z právnych predpisov SR a EÚ, Návodu
na postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a v oblasti pravidiel
týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti zverejneného v anglickom jazyku na webovom sídle
Komisie1 a ďalších usmerňujúcich dokumentov Komisie.

1

) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/the-20151535-and-you/being-informed/guidances/directive-9834-brochure/
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I. VNÚTROKOMUNITÁRNE
PRIPOMIENKOVÉ
SMERNICE (EÚ) 2015/1535

KONANIE

PODĽA

1. ZÁKLADNÉ POJMY, DEFINÍCIE A ROZSAH PLATNOSTI
Smernica (EÚ) 2015/1535 transponovaná do slovenského právneho poriadku zákonom
č. 55/2018 Z. z. zaväzuje členské štáty EÚ oznamovať Komisii technické predpisy vzťahujúce
sa na výrobky a pravidlá o službách informačnej spoločnosti pred ich prijatím.
Oznámené návrhy sa stávajú predmetom tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania,
kde pripomienkujúcimi subjektmi sú členské štáty EÚ a Komisia (a v upravenom režime
aj členské štáty EZVO, Švajčiarsko a Turecko).
Technický predpis, na ktorý sa vzťahuje notifikačná povinnosť, a ktorý neprešiel takýmto
oznamovacím postupom, je právne nevymožiteľný (rozhodnutie Európskeho súdneho dvora
C-194/94 v prípade „CIA Security“).
Pojmy „notifikácia“, „notifikovať“, „notifikovaný“ znamenajú v slovenčine „oznámenie“,
„oznámiť“ „oznámený“ a z toho dôvodu je možné sa v rámci vnútrokomunitárneho
pripomienkového konania a v rámci prekladov, ktoré zasiela Komisia, stretnúť so všetkými
uvedenými pojmami.

1.1. Základné pojmy a definície
1.1.1.

Výrobok, služba informačnej povinnosti
Pod pojmom výrobok (§ 2 písm. a) zákona č. 55/2018 Z. z.) sa rozumie:
a) priemyselne vyrábaný výrobok a
b) poľnohospodársky výrobok, vrátane výrobkov z rýb.
Pod pojmom služba informačnej spoločnosti (§ 2 písm. b) až e) zákona č. 55/2018
Z. z.) sa rozumie služba poskytovaná za úhradu, na diaľku, elektronickým spôsobom
a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby.2
Poskytnutie služby:
a) za úhradu – služba nemusí byť platená tým, pre koho je vykonávaná,
b) na diaľku3 – služba je poskytovaná bez prítomnosti jednej zo strán, t. j. poskytovateľ
služieb a prijímateľ nemusia byť fyzicky prítomní,
c) elektronickým spôsobom4 – služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia
prijme prostredníctvom elektronického zariadenia prenosom cez elektronickú
komunikačnú sieť, a

2

Indikatívny zoznam služieb, na ktoré sa nevzťahuje definícia služby podľa smernice (EÚ) 2015/1535, je uvedený
v prílohe I smernice.
3
Príklady služieb na diaľku:
on-line informačné platformy (správy, knižnice, vyhľadávače, počasie, doprava),
súkromné vzdelávacie služby (interaktívne kurzy, virtuálne školy),
diaľkové ovládanie domov alebo podnikateľských prevádzok,
on-line spotrebiteľské služby (teleshopping, informácie o výrobkoch/službách, vyhľadávanie obchodov),
on-line rezervácie dopravy alebo ubytovania, sprostredkovanie medzi poskytovateľom služby a zákazníkmi.
4
Príklady služieb poskytovaných elektronicky:
on-line zábava (hry, stávkovanie, hudba/videá na vyžiadanie),
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d) na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby5 – služba sa poskytne
prostredníctvom prenosu údajov na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby.
1.1.2.

Technická požiadavka, pravidlo o službe informačnej spoločnosti, technický
predpis
Technickou požiadavkou na výrobok (§ 2 písm. f) zákona č. 55/2018 Z. z.) je základná
požadovaná charakteristika výrobku obsiahnutá v technickom predpise, a to najmä úroveň
jeho kvality, úžitková vlastnosť, bezpečnosť, rozmer, názov, pod ktorým sa sprístupňuje
na trhu, značka, skúšanie a skúšobná metóda, obal, označovanie alebo vybavenie
výrobku štítkom, postup posudzovania zhody, výrobná metóda alebo proces, ktorý má
vplyv na charakteristiku výrobku.
Inou požiadavkou (§ 2 písm. g) zákona č. 55/2018 Z. z.) je požiadavka na výrobok
nevyhnutná z dôvodu ochrany životného prostredia alebo z dôvodu ochrany spotrebiteľa,
ktorá ovplyvňuje životnosť výrobku po uvedení výrobku na trh a týka sa podmienok
používania, opätovného používania a spotreby výrobku alebo zneškodnenia výrobku,
ak táto požiadavka významne ovplyvňuje zloženie výrobku, jeho povahu alebo jeho
marketing.6
Pravidlom o službe informačnej spoločnosti (§ 2 písm. h) zákona č. 55/2018 Z. z.) je
požiadavka všeobecnej povahy o zriaďovaní alebo o vykonávaní služby informačnej
spoločnosti regulovaná v technickom predpise.
Za pravidlo o službe informačnej spoločnosti sa nepovažuje, ak technický predpis, ktorý
obsahuje službu informačnej spoločnosti, však požiadavku o službe informačnej
spoločnosti priamo neupravuje.
Technickým predpisom (§ 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z.) je všeobecne záväzný
právny predpis podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke
zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iný
dokument (pozri aj časť 1.1.2.1), vrátane návrhu technického predpisu v každom štádiu
jeho prípravy pred jeho prijatím, ktorý obsahuje:
1. technickú požiadavku na výrobok alebo inú požiadavku, ktorej dodržiavanie jepovinné
pri sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku, alebo ktorý zakazuje
alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku, alebo
2. pravidlo o službe informačnej spoločnosti, ktorého dodržiavanie je povinné v prípade jej
predaja alebo poskytovania, zriadenia poskytovateľa služby informačnej spoločnosti
alebo používania služby informačnej spoločnosti.

e-mail, diskusné fóra, chat,
validačné služby (elektronický podpis, registrácia),
telekomunikácie (videokonferencie, telefonovanie zahŕňajúce spracovanie a ukladanie údajov).
5
Príklady služieb na základe individuálnej žiadosti prijímateľa:
on-line turistické služby (rezervácia letov, vlakov, ubytovania, múzeá, prenájom áut),.)
odborné služby (právnici, konzultanti, daňoví poradcovia, IT, finančné, bankové).
6
Medzi opatrenia obsahujúce ustanovenia patriace do kategórie „iné požiadavky“ môže patriť napr. predpis týkajúci sa
zavedenia vratného systému alebo systému opätovného používania pre obaly, alebo oddelený zber určitých výrobkov,
ako sú napr. vybité batérie.
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1.1.2.1.

Forma technického predpisu
Technickým predpisom môže byť zákon, nariadenie vlády SR, vyhláška, resp. iný
všeobecne záväzný právny predpis alebo iný dokument, a môže sa vzťahovať
na územie celého štátu alebo jeho časť.
Môže ísť o:
a) nové technické predpisy, alebo
b) novely existujúcich technických predpisov (rôzne zmeny a doplnenia).
Za iný dokument možno považovať napr.:
a) technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete podľa § 19 zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,7
b) technické predpisy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov a metodického pokynu č. 38/2016 pre tvorbu,
schvaľovanie a zverejňovanie technických predpisov v rezorte Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, alebo
c) špecifikácie rádiových rozhraní s výnimkou špecifikácií rádiových rozhraní
uvedených v § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z.
o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.

1.1.3.

Fiškálna alebo finančná požiadavka
Pod fiškálnou alebo finančnou požiadavkou (§ 2 písm. j) zákona č. 55/2018 Z. z.)
sa rozumie fiškálne opatrenie alebo finančné opatrenie, ktoré ovplyvňuje spotrebu
výrobku alebo službu informačnej spoločnosti podporovaním súladu s technickou
požiadavkou, inou požiadavkou alebo pravidlom o službe informačnej spoločnosti, okrem
opatrenia, ktoré súvisí so systémom sociálneho zabezpečenia.8
Pre opatrenie klasifikované ako fiškálna alebo finančná požiadavka platí výnimka
z určenej lehoty podľa časti 1.5.4.
Aby bolo možné klasifikovať návrh technického predpisu ako fiškálnu alebo finančnú
požiadavka podľa § 2 písm. j) zákona č. 55/2018 Z. z. (fiškálne alebo finančné opatrenie
podľa smernice (EÚ) 2015/1535), musia byť podľa usmernenia Komisie9 splnené
súčasne tri podmienky:
1. návrh opatrení musí obsahovať technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo
pravidlo o službe,

7

8

9

Povinnosť oznamovať technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy a siete pre oblasť elektriny vyplýva
z článku 5 smernice 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, resp. pre oblasť plynu z článku
8 smernice 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.
Opatrením, ktoré súvisí so systémom sociálneho zabezpečenia môže byť napr. opatrenie podľa zákona č. 328/2002 Z.
z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a
vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Praktické usmernenia k vymedzeniu a oznamovaniu „fiškálnych alebo finančných opatrení“ na účely smernice (EÚ)
2015/1535 spracované Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.
Usmernenie je dostupné na Centrálnej jednotke pre smernicu (EÚ) 2015/1535 na ÚNMS SR.
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2. tieto technické špecifikácie, iné požiadavky alebo pravidlo o službe musia súvisieť
s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami, a
3. fiškálne alebo finančné opatrenia musia ovplyvniť spotrebu výrobkov alebo služieb
podporovaním súladu s technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo
pravidlom o službe.
Za deklarovanie opatrenia ako fiškálneho alebo finančného je zodpovedný členský
štát, čiže v podmienkach SR, zodpovedný orgán podľa časti 2.2.2.
Pri opatreniach, ktoré boli nesprávne klasifikované ako „fiškálne alebo finančné opatrenie“
je potrebné, aby zodpovedný orgán chybu napravil a dané opatrenie preklasifikoval.
Komisia a ostatné členské štáty EÚ môžu uvedený členský štát EÚ len vyzvať, aby to
urobil a v prípade potreby začať konanie o nesplnení povinnosti podľa článkov 258 a 259
Zmluvy o fungovaní EÚ.
Podľa odporučenia Komisie by sa mala nesprávna klasifikácia opatrenia ako „fiškálneho
alebo finančného opatrenia“ napraviť tak, že zodpovedný orgán dotknuté oznámenie
stiahne podľa časti 2.2.5 a opatrenie oznámi znova s uplatnením trojmesačného obdobia
zastavenia konania.
V návrhu notifikovanom ako „fiškálne alebo finančné opatrenie“ sa posudzujú technické
požiadavky, ktoré by mohli brániť alebo vytvárať prekážky vnútrokomunitárnemu obchodu.
Fiškálne alebo finančné požiadavky sa neposudzujú.
Príklady fiškálnych alebo finančných opatrení:
a)

priamy grant na financovanie nákupu nových elektrických vozidiel alebo úľava na dani
z motorových vozidiel v prípade nákupu týchto vozidiel,

b)

vyššie dane pre súkromné osoby a podniky, ktoré používajú vozidlá s pomerne
vysokou spotrebou paliva, zatiaľ čo tí, ktorí používajú vozidlá s menšou spotrebou
paliva, budú zvýhodnení,

c)

oslobodenie osobných automobilov s emisiami CO2 neprevyšujúcimi určitú úroveň
od cestnej dane,

d)

dotácia na prevádzku solárnych kolektorov a fotovoltaických zariadení spĺňajúcich
určité technické požiadavky,

e)

požiadavka na poplatok za tašky na jedno použitie,

f)

dotácia na nákup fotovoltaických solárnych panelov, ktoré spĺňajú určité technické
požiadavky.

Fiškálne alebo finančné opatrenia môžu ovplyvňovať aj spotrebu určitých výrobkov alebo
služieb tým, že podporujú dodržiavanie určitých požiadaviek podľa smernice (EÚ)
2015/1535, napr.:
a) oslobodenie niektorých výrobkov od environmentálnej dane v prípade zavedeného
zálohového systému na ich obaly,
b) oslobodenie niektorých výrobkov od environmentálnej dane v prípade zavedeného
systému zberu a recyklácie.
Fiškálne alebo finančné opatrenia môžu takisto podporovať nákup určitých služieb
so špecifickými vlastnosťami, napr.:
-

nákup služieb subjektov usadených v určitých oblastiach.

Za fiškálne alebo finančné opatrenia sa podľa smernice 2015/1535 nepovažuje
napr.:
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a) zavedenie poplatkov za povinné licencie alebo sadzieb dane z príjmu poskytovateľov
služieb v oblasti hazardných hier,
b) zavedenie oznamovacích povinností v súvislosti s digitálnymi sprostredkovateľmi
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie daňovej povinnosti,
c) vymedzenie podmienok pre bezpečnostnú certifikáciu a prevádzku registračných
pokladníc s cieľom efektívnejšie odhaľovať prípady technickej manipulácie
s účtovnými záznamami v záujme účinnejšieho daňového dohľadu.
Ak by sa však na uvedené opatrenia, ktoré sa nepovažujú za „fiškálne alebo finančné
opatrenia“, vzťahovalo vymedzenie technického predpisu podľa § 2 písm. i) zákona
č. 55/2018 Z. z. (článok 1 smernice 2015/1535), mali by sa tieto opatrenia oznámiť ako
technické predpisy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 55/2018 Z. z., tzn. uplatní sa „klasická“
určená lehota 3 mesiace (článok 1 ods. 1 písm. f) bodu i) smernice (EÚ) 2015/1535).
Ďalšie informácie o fiškálnych alebo finančných opatreniach a pravidlách pri ich
oznamovaní sú uvedené v usmernení Komisie.14

1.2. Výnimky z povinnosti notifikovať
Povinnosť notifikovať sa nevyžaduje (§ 4 ods. 2 zákona č. 55/2018 Z. z.), ak sa návrhom
technického predpisu:
a) plnia záväzky vyplývajúce zo záväzných aktov EÚ, výsledkom ktorých je prijatie
technických požiadaviek alebo pravidiel o službách informačnej spoločnosti podľa časti
1.2.1.,
b) plnia záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodnej dohody a vedú k prijatiu spoločných
technických požiadaviek alebo pravidiel o službe informačnej spoločnosti v EÚ,
Ak medzinárodná dohoda obsahuje presné ustanovenia a neexistuje priestor
pre odlišnosť, takéto prijatie jednotného súboru pravidiel všetkými členskými štátmi EÚ
nemá za následok vznik prekážky obchodu.
Ak je medzinárodná dohoda implementovaná opatreniami, ktoré sa v jednotlivých
členských štátoch líšia alebo keď sú jednotné ustanovenia, ktoré musia byť
transponované, doplnené pravidlami čisto národného charakteru, v tom prípade
sa výnimka neuplatní a návrh opatrenia je potrebné predložiť na vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie.
c) vykonáva rozsudok Súdneho dvora EÚ,
d) vykonáva obmedzujúce opatrenie podľa osobitného predpisu,
Obmedzujúce opatrenie prijaté podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov
EÚ, resp. ich transpozícií, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie
výrobku na trhu, jeho stiahnutie z trhu alebo jeho spätné prevzatie, napr. podľa čl. 21
nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad
trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS)
č. 339/93 alebo podľa § 26 zákona o zhode, a pod.
e) vykonáva opatrenie pri výrobku, ktorý predstavuje závažné riziko podľa osobitného
predpisu,
Opatrenie na zabránenie, obmedzenie alebo určenie konkrétnych podmienok na možný
predaj alebo používanie výrobkov, ktoré predstavujú závažné riziko (§ 6 ods. 3 a 6
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti
výrobkov).
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ustanovuje opatrenie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, na ochranu
osôb, najmä zamestnancov, ktorí výrobok používajú, ak tento technický predpis nemá
vplyv na výrobok,
g) upravuje služba rozhlasového a televízneho vysielania,
Služba informačnej spoločnosti je poskytovaná prostredníctvom prenosu údajov
na základe individuálnej žiadosti, čím sa vytvára prvok interaktivity, ktorý odlišuje služby
informačnej spoločnosti od iných služieb, ktoré sú posielané bez toho, aby bola
nevyhnutná žiadosť od prijímateľa. Z toho dôvodu sa povinnosť notifikovať nevzťahuje
na služby rozhlasového vysielania alebo služby televízneho vysielania.
h) upravuje banková služba alebo finančná služba; v tomto prípade sa ÚNMS SR doručí len
prijatý predpis (§ 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z.),
Dôvodom tejto čiastočnej výnimky je potreba prijať bezodkladne regulačné nástroje,
ktoré sa týkajú on-line služieb vysoko mobilných a veľmi premenlivých finančných trhov,
kde sa môže situácia náhle a nepredvídateľne zmeniť.
Jediná povinnosť, ktorej podliehajú tieto pravidlá v záujme minimálnej transparentnosti,
je ich oznámenie „ex post“, t. j. po prijatí na vnútroštátnej úrovni podľa článku 5 ods. 3
smernice (EÚ) 2015/1535 (§ 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z.).
Príklady: návrh predpisu o elektronickom obchodovaní a zúčtovaní na burze, návrh
predpisu týkajúceho sa clearingových systémov použitých pri elektronických obchodoch
na burze, návrh predpisu o postupoch pre poskytovanie a uzatváranie elektronických
transakcií týkajúcich sa cenných papierov obchodovaných na finančných trhoch iných
ako burzy.
i) upravuje telekomunikačná služba.
Dôvodom pre túto výnimku je skutočnosť, že väčšina otázok týkajúcich
sa telekomunikácií je už na európskej úrovni harmonizovaná.
f)

Transpozícia smerníc EÚ

1.2.1.

Ak je navrhovaný technický predpis len transpozíciou smernice EÚ do právneho
poriadku SR, notifikačné záväzky sa naň nevzťahujú (§ 4 ods. 2 písm. a) zákona
č. 55/2018 Z. z.) (pozri aj časť 1.2.).
V prípade zmiešaného predpisu, ktorý je transpozíciou smernice EÚ, ale zároveň
obsahuje aj požiadavky, ktoré nie sú upravené smernicou (časť národnej
neharmonizovanej legislatívy), je potrebné takýto návrh technického predpisu predložiť na
vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.
V prípade pochybnosti, či sa na návrh technického predpisu vzťahuje notifikačná
povinnosť podľa smernice (EÚ) 2015/1535, sa odporúča návrh predložiť
na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

1.3. Opätovná notifikácia (renotifikácia)
Ak návrh technického predpisu bol už notifikovaný a následne sa pred jeho prijatím
podstatne zmenil:
a)
b)
c)

rozsah jeho pôsobnosti,
účinnosť, alebo
technická požiadavka v návrhu technického predpisu bola doplnená alebo sprísnená,
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je potrebné návrh oznámiť znovu, ako novú notifikáciu (§ 4 ods. 1 písm. g) zákona
č. 55/2018 Z. z.).
V notifikačnom formulári sa vyznačí, že ide o zmenu už notifikovaného technického predpisu,
uvedú sa zmeny a ich odôvodnenie a evidenčné číslo predchádzajúceho oznámenia.

1.4. Notifikácia podľa iných právnych aktov EÚ
V rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania (notifikačného postupu podľa
smernice (EÚ) 2015/1535) je možné oznámiť návrh aj podľa inej právnej úpravy EÚ.
Ak sa využije táto možnosť, táto skutočnosť sa vyznačí v bode 7 notifikačného formulára.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2A v bode 7.
1.4.1.

Notifikácia podľa smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
Podobne ako v časti 1.4 to platí aj v prípade, ak členský štát oznamuje svoj návrh podľa
smernice (EÚ) 2015/1535 aj na základe smernice 2006/123/ES o službách
na vnútornom trhu, ktorá bola do slovenského právneho poriadku transponovaná
zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Ak návrh ustanovuje požiadavky na služby v zmysle smernice
2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a zároveň obsahuje technické požiadavky
alebo sa vzťahuje na služby informačnej povinnosti podľa smernice (EÚ) 2015/1535,
vyznačí sa to v bode 7 notifikačného formulára.
V zmysle článku 15 ods. 7 smernice 2006/123/ES sa oznámením návrhu vnútroštátneho
právneho predpisu v súlade so smernicou (EÚ) 2015/1535 považuje oznamovacia
povinnosť ustanovená v smernici 2006/123/ES za splnenú.10

1.5. Určená lehota, pripomienky, podrobné stanovisko
Dňom notifikácie návrhu technického predpisu Komisii a členským štátom EÚ sa automaticky
spustí obdobie pozastavenia procesu prijímania technického predpisu (tzv. STANDSTILL
PERIOD).
Zákonom č. 55/2018 Z. z. je toto obdobie pozastavenia procesu prijímania technického
predpisu ustanovené ako určená lehota, o ktorú zodpovedný orgán odloží prijatie
návrhu technického predpisu, a ktorá trvá spravidla 3 mesiace (§ 5 ods. 1 zákona
č. 55/2018 Z. z.), okrem prípadov, kedy je potrebné bezodkladne prijať návrh technického
predpisu z naliehavého dôvodu – tzv. naliehavý postup, alebo ak boli notifikované fiškálne
alebo finančné opatrenia podľa časti 1.5.4.
Určená lehota začína plynúť dňom registrácie návrhu technického predpisu Komisiou (§ 5
ods. 1 zákona č. 55/2018 Z. z.) v elektronickom informačnom systéme TRIS podľa časti.
Počas tohto obdobia nie je možné návrh technického predpisu prijať na národnej
úrovni. (§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 55/2018 Z. z.)

10

Kontaktné miesto pre smernicu o službách na vnútornom trhu je Ministerstvo hospodárstva SR
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1.5.1.

Pripomienky, reakcie na notifikáciu
Určená lehota uvedená v časti 1.5. sa považuje za konečnú, ak k danému návrhu
technického predpisu:
a)

nebola doručená žiadna reakcia k notifikácii od Komisie ani od žiadneho
z členských štátov EÚ, potom notifikovaný návrh technického predpisu môže byť
prijatý po uplynutí určenej 3 mesačnej lehoty a po oznámení ÚNMS SR podľa § 3
písm. d) zákona č. 55/2018 Z. z., alebo

b)

boli doručené pripomienky (comments) od Komisie alebo od jedného alebo
viacerých členských štátov EÚ, potom notifikovaný návrh technického predpisu môže
byť prijatý po uplynutí určenej 3 mesačnej lehoty a po oznámení ÚNMS SR podľa § 3
písm. d) zákona č. 55/2018 Z. z.

Aj keď pripomienky neposunú termín prijímania notifikovaného technického predpisu,
zodpovedný orgán ich musí zvážiť a zohľadniť, pokiaľ je to možné, o čom musí
vyrozumieť pripomienkujúci subjekt, t. j. Komisiu alebo členský štát EÚ.
1.5.2.

Podrobné stanovisko
Ak Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát EÚ predloží k notifikovanému návrhu
technického predpisu pred uplynutím určenej lehoty podrobné stanovisko (detailed
opinion), podľa ktorého by navrhovaný technický predpis mohol predstavovať prekážku
pre voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu, určená lehota sa predĺži a zodpovedný
orgán musí odložiť:
a)

prijatie akéhokoľvek pravidla o službe informačnej spoločnosti o 4 mesiace
(3+1) od dátumu zaregistrovania notifikácie Komisiou (§ 5 ods. 2 písm. a) zákona
č. 55/2018 Z. z.),

b)

prijatie akéhokoľvek iného technického predpisu (okrem pravidla o službe
informačnej spoločnosti) o 6 mesiacov (3+3) od dátumu zaregistrovania notifikácie
Komisiou (§ 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z.),

c)

prijatie technického predpisu o 4 mesiace (3+1) od dátumu zaregistrovania
notifikácie Komisiou, ak ide o návrh technického predpisu vo forme dohody, kde
jednou zo zmluvných strán je orgán verejnej moci a jej obsahom je vo verejnom
záujme určenie technickej požiadavky na výrobok, inej požiadavky alebo pravidla
o službe informačnej spoločnosti a ktorá nie je uzatvorená podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (§ 5 ods. 4 zákona č. 55/2018 Z. z.).

V prípade predloženia podrobného stanoviska zodpovedný orgán musí vždy oznámiť
Komisii spôsob vysporiadania sa s predloženým podrobným stanoviskom, t. j. opis
činností, ktoré navrhuje uskutočniť, napr. spôsob zapracovania podrobného stanoviska
do technického predpisu alebo odôvodnenie nezapracovania podrobného stanoviska
do technického predpisu, a podobne.
Komisia sa k spôsobu vysporiadania sa s podrobným stanoviskom
a až po vyjadrení Komisie je možné pokračovať v legislatívnom procese.

vyjadrí

Ak Komisia predloží k návrhu technického predpisu podrobné stanovisko, predĺžená
určená lehota sa predĺži na nevyhnutne potrebný čas, kým Komisia predloží súhlas
k informácii o spôsobe vysporiadania sa zodpovedného orgánu s podrobným stanoviskom
(§ 5 ods. 3 zákona č. 55/2018 Z. z.).
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1.5.3.

Ďalšie prípady odloženia prijatia technického predpisu
Zodpovedný orgán musí taktiež odložiť prijatie technického predpisu o:
a) 12 mesiacov (3+9) (s výnimkou návrhu pravidiel o službe informačnej spoločnosti),
ak Komisia do troch mesiacov od registrácie návrhu technického predpisu v oblasti,
ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie (§ 5 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 55/2018 Z. z.) oznámi
-

zámer prijať právne
rozhodnutie), alebo

záväzný akt

EÚ

-

že návrh sa týka záležitosti, ktorá je predmetom návrhu právne záväzného
aktu EÚ (návrhu smernice, nariadenia alebo rozhodnutia) predloženého
Európskemu parlamentu alebo Rade EÚ; alebo

(smernicu,

nariadenie

alebo

b) 18 mesiacov (3+15),ak Rada EÚ prijme počas prerušenia konania podľa písm. a)
svoju pozíciu v prvom čítaní (§ 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 55/2018 Z. z.).
Povinnosť predĺžiť trojmesačnú určenú lehotu prijatia technického predpisu na 12,
resp. 18 mesiacov uplynie dňom (§ 5 ods. 6 zákona č. 55/2018 Z. z.), keď

1.5.4.

-

Komisia oznámi, že nemá zámer prijať právne záväzný akt EÚ v oblasti, ktorú
upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie,

-

Komisia stiahne svoj návrh, alebo

-

Rada EÚ, Európsky parlament alebo Komisia prijme právne záväzný akt EÚ
v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený
na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

Výnimky z určenej lehoty
Určená lehota sa neuplatňuje:
a) ak je na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie predložený návrh technického
predpisu, ktorý zakazuje výrobu určitého výrobku, ale neobmedzuje voľný pohyb
tovaru (§ 5 ods. 8 písm. a) zákona č. 55/2018 Z. z.) alebo
b) pri fiškálnych alebo finančných opatreniach (§ 2 písm. j), § 5 ods. 8 písm. b) zákona
č. 55/2018 Z. z.) podľa časti1.1.3.,
c) ak je návrh technického predpisu notifikovaný formou naliehavého postupu podľa
časti 1.5.4.1.
Predpisy a opatrenia, u ktorých sa neuplatňuje určená lehota, sa môžu prijať ihneď
po notifikácii návrhu.
Pri návrhu notifikovanom ako fiškálne alebo finančné opatrenie sa odporúča počkať
na príslušnú správu 005 od Komisie (príloha č. 2c), z ktorej je jasné, či Komisia
akceptovala technický predpis ako fiškálne alebo finančné opatrenie podľa časti 1.1.3.
Určená lehota sa tiež neuplatňuje, ak je návrh technického predpisu notifikovaný formou
naliehavého postupu podľa časti 1.5.4.1.

1.5.4.1.

Naliehavý postup
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Požiadavka na dodržanie určenej lehoty sa neuplatňuje, ak je zodpovedný orgán
nútený bezodkladne prijať návrh technického predpisu z naliehavých dôvodov podľa
§ 5 ods. 7 zákona č. 55/2018 Z. z. spôsobených:
a)

vážnou a nepredvídateľnou okolnosťou, ktorá súvisí s ochranou verejného zdravia,
ochranou bezpečnosti štátu, ochranou bezpečnosti osôb, ochranou živočíchov
a rastlín; vážnou a nepredvídateľnou okolnosťou, ktorá pri pravidlách o službe
informačnej spoločnosti súvisí s ochranou verejného poriadku, najmä vo vzťahu
k ochrane maloletých detí,
alebo

b)

vážnou okolnosťou, ktorá súvisí s ochranou bezpečnosti finančného systému,
a to najmä s ochranou vkladateľov, investorov alebo s ochranou poistencov.

Za vážne a nepredvídané dôvody možno považovať napr. prírodné katastrofy (potreba
chrániť ľudí, atmosféru, pôdu alebo vodu), epidémie, atď.
Avšak aj v takomto prípade musí zodpovedný orgán predložiť návrh technického
predpisu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie. V bode 11 notifikačného
formulára vyznačí žiadosť o naliehavý postup a v bode 12 odôvodnenie tejto
požiadavky.
Komisia poskytne k požiadavke o naliehavý postup v čo najkratšom čase (obvykle
do 10 pracovných dní) svoje stanovisko, v ktorom uvedie, či požiadavku o naliehavý
postup akceptovala (správa 013) alebo nie (správa 011). Posúdenie požiadavky
o naliehavý postup Komisiou sa nevzťahuje na posúdenie obsahu navrhovaného
technického predpisu z hľadiska zlučiteľnosti s požiadavkou zabezpečiť voľný pohyb
tovaru alebo služieb. Ak teda Komisia povolí naliehavý postup, neznamená to ešte,
že s technickým predpisom súhlasí. Ak má Komisia námietky voči obsahu, môže ich
uplatniť aj po prijatí technického predpisu.
Ak Komisia požiadavku o naliehavý postup neakceptovala a nesúhlasí
s nevyhnutnosťou naliehavého postupu, uplatní sa obvyklá určená lehota – 3 mesiace.
Komisia akceptuje naliehavý postup len vo výnimočných prípadoch. Návrh
technického predpisu notifikovaného z naliehavých dôvodov možno prijať
až po doručení súhlasu Komisie (§ 5 ods. 9 zákona č. 55/2018 Z. z.)
V žiadnom prípade sa nepripúšťa použiť naliehavý postup na notifikovanie
už prijatého technického predpisu, ak technický predpis mal byť notifikovaný,
ale notifikácia sa nevykonala.

1.6. Dôvernosť
Ak zodpovedný orgán nepožiada o zachovanie dôverného charakteru návrhu
technického predpisu, informácie o návrhu technického predpisu (vyplnený notifikačný
formulár) a samotný návrh technického predpisu sú verejne prístupné na stránke Komisie
podľa časti 2.
Zodpovedný orgán môže požiadať o zachovanie dôverného charakteru návrhu
technického predpisu podľa § 4 ods. 37 zákona č. 55/2018 Z. z, pričom túto požiadavku
vyznačí v bode 13 notifikačného formuláru a zdôvodní ju.
V tomto prípade sa návrh technického predpisu a informácie o ňom (vyplnený notifikačný
formulár) nesprístupňujú na verejne prístupnej stránke Komisie. Komisia, členské štáty EÚ,
EZVO, Švajčiarsko a Turecko, ktoré sú oprávnené návrh pripomienkovať, však majú
zachovaný prístup ku všetkým dokumentom a komunikáciám.
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1.7. Odkaz na smernicu (EÚ) 2015/1535
Návrh technického predpisu musí obsahovať odkaz na smernicu (EÚ) 2015/1535 podľa
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2018 Z. z.
Uvedený odkaz deklaruje skutočnosť, že technický predpis bol notifikovaný Komisii, prešiel
vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním a pred prijatím technického predpisu boli
zohľadnené pripomienky a stanoviská Komisie a ostatných členských štátov EÚ. Stáva
sa tak transparentným nástrojom vymožiteľnosti tohto technického predpisu v prípade
súdneho sporu.
Formu uvedenia odkazu na smernicu (EÚ) 2015/1535 upravuje článok 5 odsek 2
Legislatívnych pravidiel vlády SR v platnom znení (zverejnené na stránke Úradu vlády SR).
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2. NOTIFIKAČNÝ POSTUP PRE SLOVENSKÉ NÁVRHY TECHNICKÝCH PREDPISOV
2.1. Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
Na účely výmeny informácií podľa smernice (EÚ) 2015/1535 sa požaduje, aby v každom
členskom štáte fungovala jedna centrálna jednotka pre komunikáciu s Komisiou a ostatnými
členskými štátmi EÚ. V SR plní úlohu centrálnej jednotky odbor skúšobníctva a európskych
záležitostí ÚNMS SR podľa zákona č. 55/2018 Z. z..
Adresa a kontaktné údaje:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
telefón:
e-mail:

+421 2 57 485 321
+421 2 57 485 125
2015.1535@normoff.gov.sk

Centrálna jednotka zabezpečuje výmenu informácií o technických predpisoch,
sprostredkováva všetky súvisiace dostupné informácie, poskytuje poradenstvo pre kontaktné
osoby zo zodpovedných orgánov, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej
správy v procese výmeny informácií, poradenstvo a zabezpečovanie informácií
a dokumentov pre iné zainteresované subjekty, monitorovanie technických predpisov SR
v legislatívnom procese, a v prípade potreby odporúčanie predloženia návrhu technického
predpisu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

2.2. Notifikačný postup pre návrhy technických predpisov SR
2.2.1.

V akom období oznamovať návrh technického predpisu
Návrh technického predpisu sa notifikuje v takom štádiu jeho prípravy, keď sa už
nepredpokladajú žiadne podstatné zmeny v návrhu technického predpisu, avšak ešte
je možné zohľadniť pripomienky alebo podrobné stanoviská Komisie alebo členských
štátov EÚ.
Návrh technického predpisu doručuje zodpovedný orgán ÚNMS SR na vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie najskôr po ukončenom medzirezortnom pripomienkovom
konaní, ak prebehlo, avšak najneskôr pred prijatím návrhu technického predpisu
(§ 4 ods. 1 písm. c) prvý bod zákona č. 55/2018 Z. z.).
Nie je vhodné návrh technického predpisu zaslať na vnútrokomunitárne
pripomienkové konanie pred (medzirezortným) pripomienkovým konaním, lebo
sa technický predpis môže podstatne zmeniť po zapracovaní pripomienok a po podstatnej
zmene sa musí technický predpis notifikovať znovu (§ 4 písm. g) zákona č. 55/2018).
Určená lehota by v tomto prípade plynula od dátumu zaslania zmeneného textu podľa
časti 1.3.
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Na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie sa zasiela „správne“ znenie návrhu
technického predpisu, t. j. tá verzia návrhu technického predpisu, ktorá má byť
notifikovaná, a už sa nebude meniť, vo väčšine prípadov ide o finálny návrh technického
predpisu. V súvislosti so znížením nákladov na preklady návrhov technických predpisov,
Komisia upozornila členské štáty, že ak bude do databázy TRIS vložený nesprávny text
návrhu technického predpisu a po preložení sa zistí, že preložený text nebol správny,
bude Komisia žiadať od členského štátu, t. j. od zodpovedného orgánu, aby náklady na
preklad zaplatil.
2.2.2.

Orgán zodpovedný za oznamovanie návrhu technického predpisu
Za oznamovanie návrhu technického predpisu a za predloženie návrhu technického
predpisu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, vrátane posúdenia,
či sa na technický predpis vzťahuje notifikačná povinnosť podľa zákona č. 55/2018
Z. z. resp. smernice (EÚ) 2015/1535, je zodpovedný orgán štátnej správy alebo
orgán územnej samosprávy zodpovedný za predloženie návrhu technického
predpisu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie alebo za predloženie
vyhláseného technického predpisu alebo zverejneného technického predpisu
– tzv. zodpovedný orgán (§ 2 písm. l) zákona č. 55/2018 Z. z.).
Zodpovedný orgán zodpovedá aj za dodržanie časového harmonogramu legislatívneho
procesu návrhu technického predpisu, v ktorom sa zohľadnia určené lehoty
vnútrokomunitárneho pripomienkového konania uvedené v § 5 zákona č. 55/2018 Z. z.
podľa časti 1.5.

2.2.3.

Dokumenty predkladané na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie
Na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie sa predkladá (§ 4 ods. 1 písm. c, § 7
zákona č. 55/2018 Z. z.):
1. návrh technického predpisu podľa časti 2.2.1.,
Ak má byť priamo v texte technického predpisu uvedený odkaz na STN, zodpovedný
orgán doručí ÚNMS SR v elektronickej podobe na vnútrokomunitárne pripomienkové
konanie aj text tejto STN a odôvodnenie potreby prijatia takéhoto technického
predpisu (§ 4 ods. 1 písm. c) druhý bod zákona č. 55/2018 Z. z., § 3 ods. 13 zákon
č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii).
2. príslušné sprievodné dokumenty (§ 7 zákona č. 55/2018 Z. z.),
Sprievodnými dokumentmi sú:
a) notifikačný formulár (16-bodový), ktorý je sprístupnený na webovom sídle ÚNMS
SR,
b) všeobecne záväzný právny predpis, podľa ustanovenia ktorého sa návrh
technického predpisu vydáva alebo ktorý sa návrhom technického predpisu mení
alebo dopĺňa (základný text podľa bodu 10 notifikačného formuláru),
c) doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov návrhu technického predpisu
(§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2018 Z. z., § 7 ods. 1 písm. c) zákona
č. 400/2015 Z. z.),
d) informácia o potrebe vypracovania pôvodnej STN a odôvodnenie potreby jej
prijatia, ak je na základe návrhu zodpovedného orgánu potrebné vypracovať
k návrhu technického predpisu pôvodnú STN a takýto návrh bol predložený
slovenskému národnému normalizačnému orgánu (§ 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 55/2018 Z. z.).
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3. prípadné ďalšie relevantné informácie (napr. grafy, tabuľky, a pod.).
Úprava a všetky náležitosti notifikácie sú uvedené v prílohe č. 1.
Pokyny na vyplnenie notifikačného formulára sú uvedené v prílohe č. 2A.
Návrh technického predpisu a sprievodné dokumenty sa doručia ÚNMS SR
v elektronickej podobe (§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2018 Z. z.) spolu
so sprievodným listom.
Nejasnosti týkajúce sa notifikácie/vnútrokomunitárneho pripomienkového
je možné konzultovať so zamestnancami centrálnej jednotky.
2.2.4.
2.2.4.1.

konania

Priebeh oznamovacieho postupu
Začiatok oznamovacieho postupu
a)

Zodpovedný orgán doručí centrálnej jednotke
pripomienkové
konanie
príslušné
podklady
v
(§ 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2018 Z. z.).

na vnútrokomunitárne
elektronickej
podobe

b)

Centrálna jednotka skontroluje úplnosť doručeného oznámenia (návrh, formulár
a ďalšie
sprievodné
dokumenty)
a oznámenie
s príslušnými
náležitosťami/dokumentmi vloží do elektronického informačného systému Komisie
TRIS11 podľa časti 2.:
1. Systém prijatému oznámeniu automaticky pridelí evidenčné číslo, ktoré
sa skladá z roku registrácie, poradového čísla a skratky notifikujúcej krajiny,
napr. 2019/0005/SK. Uvedené číslo sa uvádza vo všetkej korešpondencii
týkajúcej sa príslušného návrhu technického predpisu.
2. Dátum vloženia príslušnej notifikácie do systému TRIS je dátumom, odkedy
začína plynúť určená lehota na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie
podľa časti 1.5.

c)

Centrálna jednotka oznámi zodpovednému orgánu:
1. pridelené evidenčné číslo notifikácie (správa 001, ktoré obsahuje okrem čísla
notifikácie aj ďalšie informácie z notifikačného formuláru) a
2. určenú lehotu – dátum, dokedy je pozastavený proces prijímania technického
predpisu, ktorý je uvedený v správe 003 a počas ktorej je možné vzniesť
pripomienky k návrhu technického predpisu.

d)

Všetka komunikácia v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania (napr.
pripomienky,
podrobné
stanoviská
a ostatná
komunikácia
a reakcie)
k notifikovanému návrhu technického predpisu sa uskutočňuje prostredníctvom
centrálnej jednotky.
Doručené pripomienky alebo podrobné stanoviská a ostatnú komunikáciu
k notifikácii centrálna jednotka odošle zodpovednému orgánu resp. poverenej
kontaktnej osobe.

11

Systém TRIS po vložení novej notifikácie automaticky doplní evidenčné číslo oznámenia a vygeneruje správu 001
a správu 003 (3-mesačná určená lehota) alebo správa 005 (pre fiškálne/finančné opatrenia), ktoré sú následne
distribuované všetkým členským štátom, vrátane notifikujúceho členského štátu. Po vyhotovení prekladu správy 001
je každému členskému štátu zaslaná správa 002 (preklad správy 001) v jeho národnom jazyku.
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e)

Ak bude technický predpis notifikovaný aj podľa Dohody TBT WTO alebo podľa
Dohody SPS WTO, teda pri záväzných predpisoch týkajúcich sa výrobkov, ktoré
môžu mať vplyv na medzinárodný obchod, resp. ide o sanitárne a fytosanitárne
opatrenia, vyznačí sa táto informácia v bode 16 notifikačného formulára.
Ďalšie informácie o postupe podľa Dohody TBT WTO resp. Dohody SPS WTO
sú uvedené v časti II.

2.2.4.2.

Reakcie Komisie a ostatných členských štátov EÚ na notifikácie
Komisia a ostatné členské štáty EÚ môžu počas určenej lehoty na notifikovaný návrh
reagovať a predložiť k návrhu pripomienky (comments) alebo podrobné stanovisko
(detailed opinion) podľa časti 1.5.
Doručené pripomienky, podrobné stanoviská, ako aj všetky iné reakcie a správy
vzťahujúce sa na notifikovaný návrh technického predpisu centrálna jednotka okamžite
postúpi zodpovednému orgánu, ktorý návrh notifikoval.

2.2.4.2.1.

Pripomienky
Pripomienky nepredlžujú stanovenú 3-mesačnú určenú lehotu podľa časti 1.5.1.
Za pripomienku sa považujú napr. odôvodnené návrhy na doplnenie notifikovaného
návrhu alebo odstránenie menších nezrovnalostí v návrhu.
Zodpovedný orgán:
1. primerane zohľadní pripomienky v návrhu technického predpisu a
2. doručí ÚNMS SR informáciu o spôsobe vysporiadania sa s pripomienkou
k návrhu technického predpisu, ktorý ju odošle prostredníctvom centrálnej
jednotky formou „notifikačnej správy“ (6-bodový formulár) vo formáte .pdf podľa
prílohy č. 2B, ktorá je zverejnená na webovom sídle ÚNMS SR. (§ 4 ods. 1
písm. d) a e) zákona č. 55/2018 Z. z.).

2.2.4.2.2.

Podrobné stanovisko
Ak navrhovaný technický predpis predstavuje prekážku pre slobodný pohyb
tovaru v rámci vnútorného trhu, Komisia a ostatné členské štáty EÚ môžu
predložiť k notifikovanému návrhu počas určenej lehoty 3 mesiacov podrobné
stanovisko. Podrobné stanovisko je zodpovednému orgánu doručené
prostredníctvom centrálnej jednotky.
Podrobné stanovisko predlžuje určenú lehotu (obdobie pozastavenia procesu
prijímania technického predpisu) na 4 alebo 6 mesiacov odo dňa prijatia notifikácie,
podľa charakteru prijatého podrobného stanoviska podľa časti 1.5.
Zodpovedný orgán
- primerane zohľadní podrobné stanovisko v návrhu technického predpisu, a
- doručí ÚNMS SR informáciu o spôsobe vysporiadania sa s podrobným
stanoviskom k návrhu technického predpisu formou notifikačnej správy (6-bodový
formulár) vo formáte pdf podľa prílohy č. 2B, ktorá je zverejnená na webovom
sídle ÚNMS SR. (§ 4 ods. 1 písm. d) a e)zákona č. 55/2018 Z. z.)
Informáciu o spôsobe vysporiadania sa s podrobným stanoviskom sa odporúča
vypracovať a odoslať spravidla do ukončenia predĺženej určenej lehoty.
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Ďalšie prípady odloženia prijatia technického predpisu

2.2.4.2.3.

Ďalšie prípady odloženia prijatia technického predpisu, t. j. predĺženia určenej
lehoty, sú uvedené v časti 1.5.3.
2.2.4.3.

Odpoveď SR na prijaté pripomienky, zásadné pripomienky a ďalšie správy
Ako sa uvádza v časti 2.2.4.2.1. a 2.2.4.2.2., informácie o spôsobe vysporiadania sa
s pripomienkou alebo podrobným stanoviskom (odpovede na doručené pripomienky
alebo podrobné stanovisko) sa vždy predkladajú na samostatnom formulári
„notifikačná správa“ (tzv. 6-bodový formulár).
Rovnako to platí pri ďalších reakciách SR na správy predložené v rámci
vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, najmä reakcie na:
 požiadavku o doplňujúce informácie o navrhovanom technickom predpise,
 stanoviská Komisie a ostatných členských štátov EÚ iné ako pripomienky alebo
podrobné stanovisko týkajúce sa notifikovaných návrhov predpisov.
Uvedené reakcie sa vždy predkladajú na samostatnom formulári „notifikačná správa“
(tzv. 6-bodový formulár), ktorý je podobne ako notifikačný formulár, vo formáte .pdf.
Požiadavky na jeho vyplnenie sú uvedené v prílohe č. 2B.

2.2.4.4.

Pokračovanie v legislatívnom
pripomienkového konania

procese,

ukončenie

vnútrokomunitárneho

Ukončenie vnútrokomunitárneho pripomienkového konania oznámi centrálna jednotka
zodpovednému orgánu listom podľa § 3 písm. d) zákona č. 55/2018 Z. z..
Zodpovedný orgán môže po doručení listu pokračovať v legislatívnom procese
za predpokladu, že bola dodržaná príslušná určená lehota v závislosti od typu
predloženej reakcie podľa časti 2.2.4.2, a:
a)
b)

c)

2.2.4.5.

k návrhu neboli predložené žiadne pripomienky, alebo
ak boli k návrhu predložené pripomienky (správa 103, 303), boli primerane
zohľadnené, a informácia o spôsobe vysporiadania sa s nimi (správa 201) bola
oznámená prostredníctvom elektronického informačného systému Komisie TRIS,
alebo
ak bolo k návrhu predložené podrobné stanovisko (správa 115/117, 315/317),
toto stanovisko bolo náležite zohľadnené, informácia o spôsobe vysporiadania
sa s ním (správa 201) bola odoslaná prostredníctvom elektronického informačného
systému Komisie TRIS, a ak podrobné stanovisko predložila Komisia, bolo
doručené súhlasné vyjadrenie Komisie (správa 791) (§ 5 ods. 3 zákona
č. 55/2018).

Prijaté znenie technického predpisu
Po prijatí technického predpisu a jeho publikovaní v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky alebo zverejnení v inom publikačnom zdroji je zodpovedný orgán povinný
doručiť ÚNMS SR prijatý technický predpis alebo vyhlásený technický predpis,
ak sa technický predpis vyhlasuje (§ 4 ods.1 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z.).
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Zodpovedný orgán zašle text prijatého technického predpisu centrálnej jednotke,
ktorá ho odošle prostredníctvom elektronického informačného systému Komisie
TRIS.12
Prijaté znenie sa zasiela elektronicky na elektronickú adresu centrálnej jednotky
a nie je nutné vypĺňať formulár „notifikačná správa“.
Tento krok poskytne Komisii a ostatným členským štátom EÚ informáciu o prijatom
obsahu technického predpisu ako aj o tom, ako sa členský štát vysporiadal
s predloženými pripomienkami.
V prípade nezaslania textu prijatého technického predpisu je Komisia oprávnená
rozhodnúť o začatí konania voči príslušnému štátu EÚ podľa Zmluvy o fungovaní EÚ.
Centrálnej jednotke sa zasiela prijaté znenie zverejnené v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky alebo v inom publikačnom zdroji vo formáte .pdf a zároveň
vo formáte .doc.
V zmysle nových pravidiel úpravy dokumentov boli zo strany Komisie stanovené nové
požiadavky na formát zasielaného konečného znenia notifikovaného technického
predpisu vo formáte .doc (MS Word).
Kontrolný zoznam pravidiel na úpravu textu v programe MS Word, vypracovaný
Komisiou, je uvedený v prílohe č. 4.
2.2.5.

Stiahnutie notifikácie
Ak sa pri prijímaní návrhu technického predpisu v priebehu oznamovacieho procesu
legislatívny postup
1.

prerušil a zodpovedný orgán už neplánuje tento technický predpis prijať,
alebo

2.

je potrebné dotknuté oznámenie stiahnuť v dôsledku nesprávnej klasifikácie
opatrenia ako „fiškálneho alebo finančného opatrenia“ podľa odseku 6 časti
1.1.3.

je potrebné informovať Komisiu a ostatné členské štáty EÚ o stiahnutí návrhu technického
predpisu.
Informáciu o stiahnutí návrhu predkladá zodpovedný orgán na formulári „notifikačná
správa“ (príloha č. 2B) prostredníctvom centrálnej jednotky.
2.2.6.

Sledovanie oznamovacieho postupu centrálnou jednotkou

2.2.6.1. Pri postupe podľa bodov 2.2.4.1. a 2.2.4.5. centrálna jednotka použije na sledovanie
oznamovacieho postupu informatívny list, ktorý je uvedený v prílohe č. 7, do ktorého
priebežne ukladá príslušnú dokumentáciu.
2.2.6.2. Pri postupe podľa bodov 2.2.4.2. a 2.2.4.3. centrálna jednotka použije na sledovanie
oznamovacieho postupu informatívny list, ktorý je uvedený v prílohe č. 8, do ktorého
priebežne ukladá príslušnú dokumentáciu.

12

Systém TRIS vygeneruje správu 049, ktorá obsahuje informáciu o tom, že Komisia obdržala prijaté znenie technického
predpisu a číslo notifikácie, pod ktorým bol oznámený. Túto správu Centrálna jednotka odošle príslušnému
zodpovednému orgánu.
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3. NOTIFIKÁCIE OSTATNÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ, EZVO, ŠVAJČIARSKA
A TURECKA A REAKCIE SR
Centrálna jednotka sprostredkováva kontaktným osobám zodpovedných orgánov (prípadne
iným subjektom, ak o to požiadajú) informácie o notifikovaných návrhoch technických
predpisov ostatných členských štátov EÚ, EZVO, Švajčiarska a Turecka elektronicky
prostredníctvom hromadných oznámení:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

o nových notifikáciách členských štátov EÚ, členských štátov EZVO, Švajčiarska
a Turecka,
o akceptovaní/zamietnutí požiadavky členského štátu na naliehavosť Komisiou,
o notifikáciách, ktorých obdobie pozastavenia (určená lehota) bolo predĺžené,
o stiahnutých notifikáciách,
o posúdeniach vplyvu, ak boli doručené ako samostatný súbor, a
samotné návrhy technických predpisov.

Zodpovedné orgány SR môžu na notifikované návrhy reagovať (§ 6 zákona č. 55/2018 Z. z.).
Všetky pripomienky a podrobné stanoviská k notifikáciám návrhov technických predpisov
ostatných členských štátov EÚ, EZVO, Švajčiarska a Turecka, ako aj ďalšie reakcie,
sa predkladajú na formulári „notifikačná správa“ vo formáte .pdf prostredníctvom centrálnej
jednotky.
Požiadavky na vyplnenie formulára sú uvedené v prílohe č. 2B.
Ak sa problematika uvedená v notifikovanom návrhu technického predpisu dotýka viacerých
rezortov, odporúča sa pred zaslaním stanoviska k návrhu technického predpisu skoordinovať
stanoviská a zaslať jedno spoločné stanovisko za Slovenskú republiku.

3.1. NOTIFIKÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EZVO, ŠVAJČIARSKA A TURECKA
K návrhom technických predpisov členských štátov EZVO, Švajčiarska a Turecka
sa predkladajú iba pripomienky. Podrobné stanovisko nie je možné predložiť.
Taktiež členský štát EZVO, Švajčiarsko alebo Turecko môžu predkladať len pripomienky.
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4. PRÁVNE
DÔSLEDKY
NEDODRŽANIA
ZO SMERNICE (EÚ) 2015/1535

ZÁVÄZKOV

VYPLÝVAJÚCICH

Nesplnenie oznamovacej povinnosti má za následok neuplatniteľnosť a nevykonateľnosť
neoznámených technických predpisov voči jednotlivcom, ktorými môžu byť fyzické
alebo právnické osoby.
Ak sa jednotlivec odvoláva na vnútroštátnom súde na porušenie tejto povinnosti, vnútroštátny
súd musí odmietnuť uplatniť vnútroštátny technický predpis, ktorý mal byť oznámený
a nebol (Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora C-194/94 v prípade CIA Security).
Taktiež nie je možné odvolávať sa na technický predpis prijatý v rozpore s povinnosťou odložiť
prijatie oznámeného vnútroštátneho právneho predpisu na určenú lehotu, tzn. technický
predpis bol prijatý pred ukončením obdobia pozastavenia (Rozhodnutie Európskeho
súdneho dvora C-443/98 v prípade Unilever).
Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, týkajúce sa notifikačného postupu, sú dostupné
na webovom sídle Komisie na adrese:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sk/about-the-20151535/case-law/.
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5. FORMULÁRE K VNÚTROKOMUNITÁRNEMU PRIPOMIENKOVÉMU KONANIU
Nová notifikácia sa realizuje prostredníctvom
(tzv. 16-bodový formulár) podľa prílohy č. 2A.

NOTIFIKAČNÉHO

FORMULÁRA

Všetky reakcie/komunikácie SR, odpovede na pripomienky, podrobné stanoviská,
doplňujúce informácie a ďalšie reakcie príslušné k notifikáciám navrhovaných technických
predpisov, pripomienky k notifikáciám ostatných členských štátov, sa zasielajú
prostredníctvom centrálnej jednotky formou „notifikačnej správy“ (6-bodového formulára)
podľa prílohy č. 2B.
Prehľad správ a možných reakcií Komisie, členských štátov EÚ, vrátane členských štátov
EZVO a Turecka, je uvedený v prílohe č. 2C.
Vzor formulára „notifikačná správa“ je spolu so vzorom „notifikačný formulár“ zverejnený
na webovom sídle ÚNMS SR na adrese:
http://www.unms.sk/?Vnutrokomunitarne_pripomienkove_konanie_Smernica_2015_1535.
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II. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O TECHNICKÝCH
PODĽA DOHODY TBT WTO A SPS WTO

PREDPISOCH

Okrem vnútrokomunitárneho pripomienkového konania upravuje zákon č. 55/2018 Z. z.
aj výmenu informácií v rámci Dohody o založení WTO, a to podľa:
- Dohody TBT WTO a
- Dohody SPS WTO.
Podľa týchto dohôd sa technické predpisy oznamujú, ak majú vplyv na medzinárodný obchod
(Dohoda TBT WTO), resp. ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenie (Dohoda SPS WTO).
Oznamovanie podľa týchto dohôd zabezpečuje Informačné stredisko WTO na ÚNMS SR
(§ 8 ods. 1 zákona č. 55/2019 Z. z.).

1. DOHODA TBT WTO
Cieľom Dohody TBT WTO je zabezpečiť, aby technické predpisy, technické normy
a postupy posudzovania zhody neboli pripravované, prijímané alebo uplatňované
s úmyslom vytvárať zbytočné prekážky v medzinárodnom obchode. Vzťahuje
sa na všetky priemyselné a poľnohospodárske výrobky.
Technickým predpisom podľa Dohody TBT WTO je dokument, ktorý určuje charakteristiku
výrobkov alebo s nimi súvisiace výrobné postupy a metódy vrátane príslušných
administratívnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné. Môže zahŕňať aj terminológiu,
symboly alebo požiadavky na balenie, značenie alebo na označovanie výrobku, výrobný
postup alebo metódu, alebo sa nimi výlučne zaoberať.
Postup posudzovania zhody je akýkoľvek použitý postup, ktorý priamo alebo nepriamo
určuje, že príslušné požiadavky, obsiahnuté v technických predpisoch alebo (technických)
normách, sú splnené. Postupy na posudzovanie zhody zahŕňajú okrem iného postupy
odoberania vzoriek, testy a kontrolu; vyhodnocovanie, overenie a potvrdenie o zhode;
registráciu, akreditáciu a schválenie, ale aj ich kombinácie.

2. DOHODA SPS WTO
Dohoda SPS WTO sa vzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ktoré môžu priamo
alebo nepriamo pôsobiť na medzinárodný obchod.
Sanitárne alebo fytosanitárne opatrenia sú akékoľvek opatrenia uplatňované:
a) na ochranu života a zdravia zvierat alebo rastlín na území člena WTO pred rizikami
vyplývajúcimi z výskytu, usadenia alebo rozšírenia škodcov, chorôb, organizmov
prenášajúcich choroby alebo organizmov spôsobujúcich choroby,
b) na ochranu života alebo zdravia ľudí alebo zvierat na území člena WTO pred rizikami
vyplývajúcimi z prísad, kontaminantov, toxínov alebo organizmov v potravinách, nápojoch
alebo v krmivách zapríčiňujúcich choroby,
c) na ochranu života alebo zdravia ľudí na území člena WTO pred rizikami vyplývajúcimi
z chorôb prenášaných zvieratami, rastlinami alebo výrobkami z nich, alebo z výskytu,
usadenia, alebo rozšírenia škodcov,
d) na zabránenie alebo na obmedzenie ostatných škôd na území člena WTO, vyplývajúcich
z výskytu, usadenia alebo rozšírenia škodcov.
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3. POSTUP PRI OZNAMOVANÍ PODĽA DOHODY TBT WTO ALEBO DOHODY SPS
WTO
Pri oznamovaní návrhu technického predpisu podľa Dohody TBT WTO a Dohody SPS WTO
sa postupuje podľa § 8 zákona č. 55/2018 Z. z.
Návrh predmetného technického predpisu doručí zodpovedný orgán spolu
s príslušným notifikačným formulárom (§ 8 ods. 2 zákona č. 55/2018 Z. z.) vypracovaným
podľa:
-

požiadaviek notifikačného postupu pre TBT WTO (príloha č. 5), alebo
požiadaviek notifikačného postupu pre SPS WTO (príloha č. 6).

odboru skúšobníctva a európskych záležitostí ÚNMS SR, ktoré plní úlohu Informačného
strediska WTO podľa zákona č. 55/2018 Z. z., a to na elektronickú adresu
infonot@normoff.gov.sk.
Poštová adresa:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Informačné stredisko WTO
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
Telefón:
e-mail:

02/57 485 323
infonot@normoff.gov.sk

Informačné stredisko WTO vykoná notifikáciu prostredníctvom informačného systému WTO.
Zodpovedný orgán odloží prijatie návrhu technického predpisu na čas nevyhnutne potrebný
na predloženie pripomienok jednej zo strán Dohody TBT WTO, resp. Dohody SPS WTO
v primeranej lehote určenej zodpovedným orgánom (obvykle 60 dní) (§ 8 ods. 3 zákona
č. 55/2018 Z. z.).

3.1. Pripomienky
Ak v rámci notifikačného postupu podľa Dohody TBT WTO alebo Dohody SPS WTO predloží
pripomienky niektorý člen WTO (okrem členských štátov EÚ), informačné stredisko WTO
zašle tieto pripomienky zodpovednému orgánu, ktorý ich zohľadní v technickom predpise
v najväčšej možnej miere (§ 8 ods. 4 zákona č. 55/2018 Z. z.) a súčasne ich dá na vedomie
príslušnému oddeleniu Komisie (DG GROW).
Postup zodpovedania pripomienok ako aj odpoveď na pripomienky sa koordinuje
prostredníctvom Informačného strediska WTO s príslušným oddelením Komisie (DG GROW).
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III. ZDROJE INFORMÁCIÍ
1. ÚNMS SR
Informácie týkajúce sa vnútrokomunitárneho pripomienkového konania podľa smernice (EÚ)
2015/1535, napr. platné právne predpisy, formuláre, a ďalšie informácie, sú dostupné
na webovom sídle ÚNMS SR na adrese:
http://www.unms.sk/?Vnutrokomunitarne_pripomienkove_konanie_Smernica_2015_1535
Informácie, týkajúce sa výmeny informácií podľa Dohody TBT WTO, sú dostupné na webovom
sídle ÚNMS SR na adrese:
http://www.unms.sk/?dohoda-tbt-wto

2. Európska komisia
Základné informácie o notifikačnom postupe podľa smernice (EÚ) 2015/1535 v anglickom
jazyku sú dostupné na stránke Komisie.
Informácie o návrhoch technických predpisov členských štátov EÚ, EZVO, Švajčiarska
a Turecka, oznámených podľa smernice (EÚ) 2015/1535 možno vyhľadávať prostredníctvom
elektronického informačného systému TRIS (Technical Regulation Information System)
spravovaného Európskou komisiou Na TRISe sú dostupné aj ďalšie informácie o notifikačnom
postupe podľa smernice (EÚ) 2015/1535.
Notifikačné formuláre a návrhy notifikovaných predpisov sú prekladané do všetkých
jazykov EÚ, okrem návrhov s rozsahom nad 40 strán, ktoré sa prekladajú len do troch
pracovných jazykov Európskej únie - anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
Na TRISe sú dostupné aj posúdenia vplyvu uvedené v bode 15 oznamovacieho formulára,
a to v jazyku štátu, ktorý technický predpis notifikoval a v troch pracovných jazykoch Európskej
únie - anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
Adresa TRISu na webovom sídle Európskej komisie v slovenskom jazyku:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sk/

3. Dohoda TBT WTO
Informácie Svetovej obchodnej organizácie (WTO), týkajúce sa Dohody TBT WTO,
sú dostupné na webovom sídle WTO na adrese:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
Informácie Európskej komisie, týkajúce sa Dohody TBT WTO, sú dostupné na webovom sídle
EK na adrese:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

4. Dohoda SPS WTO
Informácie Svetovej obchodnej organizácie (WTO), týkajúce sa Dohody SPS WTO,
sú dostupné na webovom sídle WTO na adrese:
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
Informácie Európskej komisie, týkajúce sa Dohody SPS WTO, sú dostupné na webovom sídle
EK na adrese:
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/wto_en
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Týmto metodickým postupom sa ruší Metodická príručka na oznamovanie predpisov
v zmysle smernice 98/34/ES, doplnenej smernicou 98/48/ES z 10.3.2010.
2. Tento metodický postup nadobúda účinnosť 01. septembra 2019.

.........................
Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 - P01_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Príloha č. 1 - Úprava a náležitosti oznámenia
o návrhu technického predpisu
Príloha č. 2A - P02A_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Notifikačný formulár (16-bodový .pdf formulár)
Príloha č. 2B - P02B_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Notifikačná správa (6-bodový .pdf formulár)
Príloha č. 2C - P02C_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Prehľad možných reakcií (správ) v rámci
notifikačného postupu
Príloha č. 3 - P03_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: KÓDY VÝROBKOV zadávané do notifikačného
formulára
Príloha č. 4 - P04_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Zoznam pravidiel na úpravu textu v MS Word
Príloha č. 5 - P05_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Notifikačný formulár WTO pre Dohodu TBT
Príloha č. 6 - P06_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ00: Notifikačný formulár WTO pre Dohodu SPS
Príloha č. 7 - P07_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ01: Informatívny list pre oznamovací postup podľa
smernice (EÚ) 2015/1535 podľa bodov 2.2.4.1. a 2.2.4.5. metodického postupu
Príloha č. 8 - P08_IRA_15/2019_MEPO_ÚZ01: Informatívny list pre oznamovací postup podľa
smernice (EÚ) 2015/1535 podľa bodov 2.2.4.2. a 2.2.4.3. metodického postupu.
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Príloha č. 1 Úprava a náležitosti oznámenia o návrhu technického predpisu
 Každý návrh technického predpisu musí byť predmetom samostatného oznámenia.
 Komisia požaduje predkladať jednotlivé dokumenty tvoriace oznámenie o technickom
predpise alebo pravidle o službe informačnej povinnosti vo forme samostatných súborov
podľa ďalej uvedených pokynov.
 Súbory je potrebné pomenovať zrozumiteľným spôsobom tak, aby nedošlo k omylom.
1. Oznamovací formulár/notifikácia - 1 samostatný súbor
16-bodový formulár (oznamovací formulár)
-

Oznamovací formulár je vo formáte pdf.
Pripravuje ho zodpovedný orgán (predkladateľ).
Pokyny na vyplnenie formulára sa nachádzajú v prílohe č. 2A. Nezabudnúť uviesť kód výrobku
v bode 6 (podľa prílohy č. 3).
Vyplnenie formulára možno konzultovať so zástupcom Centrálnej jednotky.

2. Text návrhu - jeden samostatný súbor vo formáte .doc (MS Word)
-

-

Komisia požaduje, aby text navrhovaného technického predpisu vytváral JEDEN samostatný
elektronický súbor vo formáte MS Word, ktorý bude vložený do databázy TRIS, a tým
sprístupnený verejnosti.
Tento súbor musí obsahovať všetky časti, ktoré tvoria návrh predpisu, teda i prílohy, tabuľky,
atď., ... podľa skutočnosti.
Text návrhu predpisu je po zaevidovaní v databáze TRIS odoslaný na preklad; preto je veľmi
dôležité odlíšiť skutočný text návrhu od ostatných dokumentov, ktoré ho môžu sprevádzať.
Akýkoľvek iný dokument, ktorý nie je súčasťou návrhu (ako je základný text, štúdia, list, správa,
atď.), musí byť jasne oddelený od textu návrhu.

3. Posúdenie vplyvu (bod 15 oznamovacieho formulára) - jeden samostatný súbor
-

Spolu s návrhom technického predpisu sa v rámci posúdenia vplyvu posiela doložka o posúdení
vplyvov a analýza vplyvov (§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2018 Z. z.),.; § 7 ods. 1 písm. c)
zákona č. 400/2015 Z. z.).

4. Základné texty (bod 10 oznamovacieho formulára) -- jeden alebo viac súborov
-

-

Základným textom sa rozumie právny predpis, na základe splnomocnenia ktorého sa predpis
predkladá alebo právny predpis, ktorý sa návrhom mení a dopĺňa.
Ak základný text neexistuje, táto skutočnosť sa uvedie v bode 10 oznamovacieho formulára.
Ak bol základný text zaslaný pri predchádzajúcom oznámení a odvtedy sa nemenil, uvedie sa
v bode 10 oznamovacieho formulára príslušné číslo predchádzajúceho oznámenia (vo forme
napr. 2010/0005/SK).
Základný text sa zasiela v platnom a úplnom znení, čiže so zapracovanými všetkými neskoršími
zmenami a doplneniami (konsolidovaný text).

5. Ostatné alebo ďalšie dokumenty - akýkoľvek počet súborov podľa skutočnosti
Priložiť ostatné texty, ktoré netvoria neoddeliteľnú časť návrhu, napr.: štúdie, listy, dokumentácia,
atď., a ktoré nie sú základnými textami.



Vyplnený notifikačný formulár spolu s textom návrhu a ďalšími súvisiacimi dokumentmi
zodpovedný orgán odosiela elektronickou poštou na adresu Centrálnej jednotky
(2015.1535@normoff.gov.sk).
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Príloha č. 2A Notifikačný formulár (16-bodový .pdf formulár)
POKYNY NA VYPLNENIE NOTIFIKAČNÉHO FORMULÁRA
Krajina

(členský štát, ktorý vypracoval oznámenie) Zo zoznamu sa vyberie: SK – Slovensko

Jazyk

(jazyk, v ktorom je napísané oznámenie, text formulára) – zvoliť slovenčinu.

3.A. Oznamujúce stredisko (Kontaktné miesto pre notifikácie SR)
Názov a adresa (telefón, fax a e-mailová adresa) úradu zodpovedného za cirkuláciu informácie
(kontaktné miesto na ÚNMS SR = Centrálna jednotka).
Uviesť:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
e-mail: 2015.1535@normoff.gov.sk

3.B. Štátny orgán oznamujúci návrh (zodpovedný orgán)
Uviesť názov, adresu a kontakt na orgán, zodpovedný za navrhovaný technický predpis.

4. Kód výrobku – PRESUNUTÝ DO BODU 6
5. Názov (názov navrhovaného technického predpisu)
Uviesť plný úradný názov navrhovaného technického predpisu.

6. Dotknuté produkty a/alebo služby – výrobky alebo služby, ktoré sú návrhom
upravované.
Zo zoznamu sa zvolí príslušný kód výrobku (zoznam kódov je uvedený aj v prílohe č. 3).
V políčku pod kódom uviesť výrobky alebo služby, na ktoré sa navrhovaný technický predpis
vzťahuje.

7. Oznamovanie sa uskutočňuje na základe oznamovacej povinnosti upravovanej
inou právnou úpravou EÚ
V tomto bode členský štát uvádza, či sa navrhovaný technický predpis oznamuje na základe
iného komunitárneho aktu a s využitím postupu uvedeného v článku 5 ods. 5 smernice
(EÚ) 2015/1535. Ak členský štát, autor oznámenia na základe smernice (EÚ) 2015/1535,
oznamuje svoj návrh aj na základe iného právneho predpisu EÚ, uvedeného vo formulári,
13
vyznačí príslušný právny predpis EÚ.
Ak zoznam príslušný právny predpis neobsahuje, tento iný právny predpis sa uvedie v poli
Ostatné/Ďalšie informácie.
Ak členský štát, autor oznámenia na základe smernice (EÚ) 2015/1535, oznamuje svoj návrh
na základe smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, musí začiarknuť príslušné
políčko.

13

Uvedie sa podľa skutočnosti:








Nariadenie (ES) č. 315/93 o kontaminantoch v potravinách
Nariadenia (ES) č. 852/853/854/2004 týkajúcich sa hygieny potravín
Nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
Nariadenie (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín
Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. Októbra 2011 o poskytovaní informácií o
potravinách spotrebiteľom
Smernica 2006/123/ES o službách vnútorného trhu
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Ak sa návrh členského štátu týka iba služieb informačnej spoločnosti, musí to uviesť.
Ak sa návrh členského štátu týka služieb všeobecne (na ktoré sa vzťahuje smernica
2006/123/ES) a služieb alebo výrobkov informačnej spoločnosti upravených smernicou (EÚ)
2015/1535, členský štát bude postupovať takto: uvedie ustanovenia oznámeného návrhu, ktoré
obsahujú požiadavky stanovené v článku 15 ods. 2 smernice 2006/123/ES a v uvedenom
zozname vyberie požiadavky stanovené v oznámenom návrhu. Dôvody na oznámenie v súlade
so smernicou 2006/123/ES možno uviesť v bode 9 (najmä vo vzťahu k nutnosti, nediskriminácii
a proporcionalite).

8. Podstata obsahu
Uviesť zhrnutie požiadaviek na výrobok alebo službu, ktoré sú obsahom navrhovaného
technického predpisu (v rozsahu maximálne 20 riadkov vystihujúcich podstatu predpisu). Jasný
popis je dôležitý pre jeho správne pochopenie prekladateľmi. V popise je potrebné vyhýbať sa
skratkám.
Je potrebné uviesť aj niekoľko kľúčových slov vystihujúcich podstatu textu, ktoré uľahčia
počítačové vyhľadávanie informácií.

9. Stručné zdôvodnenie
Uviesť krátke zdôvodnenie navrhovaného technického predpisu (v rozsahu maximálne
10 riadkov).
Je potrebné uviesť, či je v navrhovanom predpise zahrnutá klauzula o vzájomnom uznávaní;
a v ktorom ustanovení sa nachádza.
Neopakovať informácie, ktoré už boli uvedené v predchádzajúcom bode oznamovacieho
formulára (v bode 8. podstata obsahu)!

10. Referenčné dokumenty, základné texty


Ak základný text neexistuje, členský štát uvedie túto skutočnosť, aby sa predišlo
nedorozumeniam.



V prípade návrhu zameraného na obmedzenie obchodovania alebo používania
chemickej látky, prípravku alebo výrobku s odvolaním sa na zdravie verejnosti,
ochranu spotrebiteľa alebo životného prostredia, predloží členský štát v súlade s článkom 5
ods. 1 štvrtý pododsek smernice (EÚ) 2015/1535 zhrnutie odkazov na všetky relevantné
údaje vzťahujúce sa k tejto látke, prípravku alebo výrobku a k známym dostupným
substitučným látkam (ak sú takéto informácie dostupné), a oznámi predpokladaný dopad
opatrenia na zdravie verejnosti, ochranu spotrebiteľa alebo životné prostredie spolu
s analýzou rizík realizovanou primerane v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými
v prílohe XV časti II bode 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.



Notifikujúci členský štát musí uviesť odkazy na základné texty potrebné na
posúdenie návrhu. Uvedený základný text musí byť priložený k notifikačnému formuláru
a textu navrhovaného predpisu.



Ak základný text už bol zaslaný v rámci predchádzajúceho oznámenia, je
potrebné uviesť číslo tohto oznámenia.

11. Žiadosť o naliehavý postup
Ak sa požaduje naliehavý postup, zaškrtne sa políčko „Áno“.

12. Zdôvodnenie naliehavého postupu
Ak je v bode 11 zaškrtnuté políčko „Áno“, predkladateľ oznámenia musí uviesť presné
a podrobné vysvetlenie vážnych a nepredvídateľných dôvodov, na základe ktorých je členský štát
prinútený prijať technický predpis a postupy v takom krátkom časovom období.

13. Dôvernosť
Ak predkladateľ oznámenia žiada o dôverné zaobchádzanie s poskytnutými informáciami podľa
článku 5 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/1535 (§ 4 ods. 3 . zákona č. 55/2018 Z. z.) zaškrtne políčko
„Áno“.
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V prípade zaškrtnutia políčka “Áno” sa musia uviesť dôvody.

14. Fiškálne opatrenia
Ak má navrhovaný technický predpis charakter fiškálneho alebo finančného opatrenia, zaškrtne
sa políčko „Áno“.
V prípade odpovede “Áno“, informačný systém vygeneruje správu 005.

15. Doložka vplyvov
Ak je súčasťou notifikácie aj doložka vplyvov, príslušný členský štát (zodpovedný orgán) uvedie,
či doložku prikladá ako samostatný súbor alebo uvedie, kde sa v zaslaných dokumentoch táto
doložka nachádza.

16. TBT a SPS aspekty
Uviesť, či sa návrh oznamuje aj v rámci dohôd Svetovej obchodnej organizácie (WTO), teda
v rámci Dohody TBT WTO alebo Dohody SPS WTO.
Ak sa navrhovaný predpis vzťahuje na výrobok a môže ovplyvňovať medzinárodný obchod, musí
byť notifikovaný aj do WTO. V takomto prípade je potrebné vypracovať notifikáciu pre WTO
v anglickom jazyku podľa požiadaviek notifikačného systému WTO. (časť II). Notifikačný formulár
pre Dohodu TBT WTO a notifikačný formulár pre Dohodu SPS WTO sú v prílohách č. 4 a č. 5.

Aspekty TBT
Uviesť „Áno“ alebo „Nie“, podľa toho, či návrh bude notifikovaný v rámci WTO/TBT.
V prípade odpovede „Nie“ musia byť uvedené dôvody, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu.
Uviesť podľa skutočnosti:
i) 
Návrh nie je technickým predpisom ani postupom posudzovania zhody (podľa Prílohy 1 Dohody
TBT).
ii) 
Návrh je v súlade s medzinárodnou normou.
iii) 
Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekty SPS
Uviesť „Áno“ alebo „Nie“, podľa toho, či návrh bude notifikovaný v rámci WTO/SPS.
V prípade odpovede „Nie“ musia byť uvedené dôvody, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu.
Uviesť podľa skutočnosti:
i) 
ii) 
iii) 

Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrenie (podľa Prílohy A Dohody SPS).
Návrh je v súlade s medzinárodnou normou, smernicou alebo odporúčaním.
Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.
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Príloha č. 2B Notifikačná správa (6-bodový .pdf formulár)
POKYNY NA VYPLNENIE
Formulár notifikačná správa sa použije napr. na:
-

zodpovedanie požiadaviek o doplňujúce informácie, pripomienok, podrobného
stanoviska členského štátu, resp. Komisie, ktoré sa týkajú sa slovenskej notifikácie,

-

predloženie pripomienok, podrobného stanoviska k notifikáciám iných členských štátov
EÚ, predloženie pripomienok k notifikáciám členských štátov EZVO a Turecka,

-

predloženie inej všeobecnej komunikácie súvisiacej s príslušnou notifikáciou.

V políčku Krajina sa zo zoznamu zvolí SK – Slovensko.
V políčku Správa sa zvolí príslušný typ správy – napr. ak Slovensko odpovedá
na požiadavky o doplňujúce informácie, pripomienky, resp. podrobné stanovisko iného
členského štátu alebo Komisie, v tomto bode uvedie typ správy 201.
Ak ide o pripomienky, resp. podrobné stanovisko Slovenska k notifikácii iného členského
štátu EÚ, uvedie sa 103, resp. 113, 115, 117 podľa druhu podrobného stanoviska. Prehľad
možných reakcií (správ) je uvedený v prílohe č. 2C.
V políčku Jazyk – uviesť jazyk, v ktorom je vypracovaný oznam, obvykle je to slovenčina.
3.A.

Oznamujúce stredisko (vo formulári uvedené ako Zodpovedná služba)
Názov, adresa a kontaktné údaje ÚNMS SR zodpovedného za obeh informácií (Centrálna
jednotka).
Uviesť:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
e-mail: 2015.1535@normoff.gov.sk

3.B.

6.

Orgán zodpovedný za vypracovanie príslušného oznamu (vo formulári uvedené
ako Autorská služba)


V prípade odpovede na pripomienky/podrobné stanovisko ... k slovenskej notifikácii sa
uvedie názov, adresa a kontakt na orgán, zodpovedný za navrhovaný technický predpis.



V prípade požiadavky o doplňujúce informácie, pripomienok, podrobného stanoviska
k notifikáciám iných štátov sa uvedie názov, adresa a kontakt na orgán, ktorý predkladá
pripomienky, podrobné stanovisko alebo iný druh komunikácie.

Hlavný obsah / Vysvetlenie
PRÍKLAD 1: „Vo veci pripomienok, ktoré predložil člen XXX podľa čl. 8(2), Vás informujeme
nasledovne....”
PRÍKLAD 2: „SR zaujíma stanovisko/predkladá nasledujúce pripomienky alebo podrobné
stanovisko....”
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Príloha č. 2C Prehľad možných reakcií (správ) v rámci notifikačného postupu
Typ
reakcie
(správy)

Reaguje na typ
reakcie (správy)

OPIS

001

Rozoslanie notifikácie každému členskému štátu

002

Preklad správy 001

003
005

Prijatie návrhu textu a určenie dátumu pozastavenia (stanovenie
určenej lehoty)
Informácia, že notifikovaný návrh predstavuje fiškálne alebo
finančné opatrenie a obdobie pozastavenia sa neuplatňuje

007

Všeobecná komunikácia

009

Uzatvorenie informačného postupu

037

Analýza konkurencieschopnosti

049

Informácia o doručení prijatého znenia

077

Pokračovanie dialógu medzi Komisiou a členským štátom

101

Žiadosť členského štátu o doplňujúce informácie

103

Pripomienky od členského štátu

111

Podrobné stanovisko členského štátu – Fiškálne opatrenia

113

Podrobné stanovisko členského štátu – Dobrovoľná dohoda

115

Klasické podrobné stanovisko členského štátu

117

Podrobné stanovisko členského štátu – Informačná spoločnosť

191

Reakcia členského štátu na odpoveď oznamujúceho členského
štátu na správu 201

201

Odpoveď oznamujúceho členského štátu

301

Žiadosť Komisie o doplňujúce informácie

303

Pripomienky Komisie

311

Podrobné stanovisko Komisie – Fiškálne opatrenia

313

Podrobné stanovisko Komisie – Dobrovoľná dohoda

315

Klasické podrobné stanovisko Komisie

317

Podrobné stanovisko Komisie – Informačná spoločnosť

517

Oznámenie textu Spoločenstva

527

Predloženie textu Spoločenstva Rade

537

Spoločné stanovisko dosiahnuté k textu Spoločenstva

801

Rozoslanie oznámenia Turecka každému členskému štátu

807

Všeobecná komunikácia týkajúca sa oznámenia Turecka
Dialóg medzi kandidátskou krajinou (Tureckom), Komisiou
a členským štátom

877

007,077,191

201
101,103,111-117,
301,303,311-317,
517-569

881

Pripomienky členského štátu k oznámeniu Turecka

901

Rozoslanie oznámenia EZVO každému členskému štátu

907

Všeobecná komunikácia k oznámeniu EZVO

977

Dialóg medzi štátmi EZVO, Európskou úniou a členským štátom

981

Návrh pripomienok členského štátu k oznámeniu EZVO

807

907
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Príloha č. 3 KÓDY VÝROBKOV zadávané do notifikačného formulára
Kód
B00
B10
B20
B30
C00A
C10A
C20A
C30A
C40A
C50A
C60A
C70A
C80A
C90A
CA0A
C00C
C10C
C20C

Anglický názov
CONSTRUCTION
Construction materials
Safety
Environment
AGRICULTURE, FISHING AND
FOODSTUFFS
Fishing
Agriculture, hunting
Veterinary services
Pesticides and pesticide residues
Foodstuffs
Labelling
Contaminants
Additives, vitamins, minerals and
flavourings
Well-being of animals and pets

C30C
C40C
C50C
C00P

G.M.O.
CHEMICALS
Hazardous substances and preparations
Greenhouse gases or gases that deplete
the ozone layer
Heavy metals
Chemical fertilisers
Detergents, cleaning products
PHARMACEUTICALS AND COSMETICS

C10P
C20P
C30P
H00

Pharmaceuticals
Cosmetics
Pharmacopoeias
DOMESTIC AND LEISURE EQUIPMENT

H10
H20
H30
I00
I10
I20

Games of chance
Sporting equipment
Toys
MECHANICS
Metrology
Pressure equipment, gas appliances and
boilers
Lifting machines and equipment
Containers and tanks
ENERGY, MINERALS, WOOD
Minerals, wood, paper
Electricity
Gas
Petroleum products
HEALTH, MEDICAL EQUIPMENT
Medical devices

I30
I40
N00E
N10E
N20E
N30E
N40E
S00S
S10S

Slovenský preklad
STAVEBNÍCTVO
Stavebné materiály
Bezpečnosť
Životné prostredie
POĽNOHOSPODÁRSTVO, RYBÁRSTVO
A POTRAVINY
Rybárstvo
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo
Veterinárne služby
Pesticídy a rezíduá pesticídov
Potraviny
Označovanie
Kontaminanty
Prídavné látky, vitamíny, minerály
a ochucovadlá
Dobrá starostlivosť o zvieratá a domáce
zvieratá
GMO (geneticky modifikované organizmy)
CHEMICKÉ LÁTKY
Nebezpečné látky a prípravky
Plyny spôsobujúce skleníkový efekt alebo
plyny narušujúcu ozónovú vrstvu
Ťažké kovy
Chemické hnojivá
Detergenty, čistiace prostriedky
FARMACEUTICKÉ LÁTKY
A KOZMETIKA
Farmaceutické látky
Kozmetika
Liekopisy
ZARIADENIA PRE DOMÁCNOSŤ A
VOĽNÝ ČAS
Hazardné hry
Športové náradie
Hračky
TECHNIKA
Metrológia
Tlakové zariadenia, plynové spotrebiče a
kotle
Zdvíhacie stroje a zariadenia
Kontajnery a cisterny
ENERGIA, MINERÁLY, DREVO
Minerály, drevo, papier
Elektrina
Plyn
Výrobky z ropy
Zdravie, zdravotnícke prístroje
Zdravotnícke pomôcky
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Kód
S20S
S30S
S00E
S10E
S20E
S30E
S40E
S50E
S60E
S70E
S80E
T00T
T10T
T20T
T30T
T40T
T50T
V00T
V10T
V20T
X00M
X10M
X20M
X30M
X40M
X50M
SERV
SERV10
SERV20
SERV30
SERV40
SERV50
SERV60

Anglický názov
Balneology
Gene therapy
ENVIRONMENT
Packaging
Waste
Pollution
Organic fertilisers, purification sludge
Environmentally-friendly measures
Fauna and flora
Hazardous substances
Greenhouse gases or gases that deplete
the ozone layer
TRANSPORT
Air transport
Sea and river transport and navigation on
inland waterways
Rail transport
Urban and road transport
Transport of dangerous substances
TELECOMS
Radio interfaces
Terminal equipment
GOODS AND MISCELLANEOUS
PRODUCTS
Precious metals
Arms and munitions
Textiles and furnishings
Labelling and advertising
Steel
98/48/EC SERVICES
Electronic signature
Electronic commerce
Media
Domain names
Protection of privacy
Internet services

Slovenský preklad
Balneológia
Génová terapia
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Balenie
Odpady
Znečistenie
Organické hnojivá, vyčistené kaly
Opatrenia priaznivé pre životné prostredie
Fauna a flóra
Nebezpečné látky
Plyny spôsobujúce skleníkový efekt alebo
plyny narušujúcu ozónovú vrstvu
DOPRAVA
Letecká doprava
Námorná a riečna doprava a navigácia na
vnútrozemských vodných cestách
Železničná doprava
Mestská a cestná doprava
Preprava nebezpečných látok
TELEKOMUNIKÁCIE
Rádiové rozhranie
Koncové zariadenia
TOVARY A RÔZNE VÝROBKY
Vzácne kovy
Zbrane a strelivo
Textil a bytové zariadenia
Označovanie a reklama
Oceľ
Služby informačnej spoločnosti
Elektronický podpis
Elektronický obchod
Médiá
Názvy domén
Ochrana osobných údajov
Internetové služby
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Príloha č. 4 Zoznam pravidiel na úpravu textu v MS Word
PRAVIDLÁ NA ÚPRAVU
zasielaného konečného znenia notifikovaného technického predpisu
spracované Európskou komisiou
Kontrolný zoznam


Súbor by nemal byť poškodený.



Formát súboru má byť *.doc (nie *.rtf).



Všetky zmeny v dokumente sa majú prijať a možnosť sledovania zmien musí byť
deaktivovaná.



S cieľom vyhnúť sa vytváraniu nadbytočných tagov v nástroji CAT sa má farba písma
zmeniť na čiernu.



Grafy a tabuľky majú byť editovateľné.



Obsah a číslovanie (kapitoly, odseky atď.) majú byť automatické.



Medzi odsekmi nesmú byť tvrdé medzery.



Bez voliteľných pomlčiek.



Odrážka nesmie byť vytvorená z medzier.



Riadky s tvrdými medzerami sa majú nahradiť zalomením stránky.



Pred zalomením odseku alebo stránky sa ponechá aspoň jedna tvrdá medzera.



Tabuľky:
- odstráňte tabulátory alebo zalomenie riadku v záhlaví stĺpca,
- nepoužívajte tabulátory na oddelenie textu stĺpcov, ale používajte možnosť skutočného
stĺpca tabuľky,
- nepoužívajte zalomenie riadku na vytvorenie ďalších riadkov, použite možnosť
skutočného riadku tabuľky,
- odstráňte tvrdé medzery uprostred textov buniek.



Textové políčka: čo najmenej textových políčok (niektoré konvertory vytvárajú veľa
textových políčok na vytvorenie wordového dokumentu; je lepšie, aby text nebol v
políčkach). (Text v textových políčka sa takisto nezahŕňa do automatického počítania
strán.)



Pokiaľ možno čo najmenej zalomení stĺpcov. Zalomenie stĺpcov nie je výhodné na prácu s
prekladateľskými nástrojmi. Tabuľky vytvorené so zalomením stĺpcov je potrebné pretvoriť
pomocou možnosti štandardnej tabuľky programu Word (s dostatkom riadkov a stĺpcov na
oddelenie textu). Odseky zostavené pomocou zalomenia stĺpcov musia byt buď
pretvorené na štandardné tabuľky, alebo zmenené na text s jedným stĺpcom.



Namiesto viacerých medzier sa majú používať tabulátory.



Vytvorte automatickú koncovú poznámku alebo poznámku pod čiarou.



Formátovanie odsekov vhodnými formátmi Word, napr.:
- hlavný text ako „Normálne“
- názvy ako „Nadpis 1“, „Nadpis 2“ ... (potrebné na vytvorenie automatického obsahu).



V prípade dolného a horného indexu by sa namiesto bežného typu písma mali používať
zvláštne znaky (napr. m2 namiesto m2): týka sa to symbolov, mier, mien, kódov,
zvláštnych znakov (napr.: chemické značky), názvov atď.
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Príloha č. 5 Notifikačný formulár WTO pre Dohodu TBT

G/TBT/N/SVK

Date
(00-0000)

Page: 41/44

Committee on Technical Barriers to Trade

Original:

NOTIFICATION
The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6.
1.

Notifying Member: SLOVAK REPUBLIC
If applicable, name of local government involved (Articles 3.2 and 7.2):

2.

Agency responsible:
Name and address (including telephone and fax numbers, email and website
addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments
regarding the notification shall be indicated if different from above:

3.

Notified under Article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], other:

4.

Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading.
ICS numbers may be provided in addition, where applicable):

5.

Title, number of pages and language(s) of the notified document:

6.

Description of content:

7.

Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:

8.

Relevant documents:

9.

Proposed date of adoption:
Proposed date of entry into force:

10.

Final date for comments:

11.

Texts available from: National enquiry point [ ] or address, telephone and fax
numbers and email and website addresses, if available, of other body:
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Príloha č. 6 Notifikačný formulár WTO pre Dohodu SPS

G/SPS/N/SVK

(00-0000)

Page: 42/1

Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures

Original:

NOTIFICATION
1.

Notifying Member: SLOVAK REPUBLIC
If applicable, name of local government involved:

2.

Agency responsible:

3.

Products covered (provide tariff item number(s) as specified in national schedules deposited
with the WTO; ICS numbers should be provided in addition, where applicable):

[ 4.
]
[]

Regions or countries likely to be affected, to the extent relevant or practicable:
All trading partners
Specific regions or countries:

5.

Title of the notified document:
Language(s):
Number of pages:

6.

Description of content:

7.

Objective and rationale: [ ] food safety, [ ] animal health, [ ] plant protection, [ ] protect humans
from animal/plant pest or disease, [ ] protect territory from other damage from pests.

[]
[]
[]
8.
[]

Is there a relevant international standard? If so, identify the standard:
Codex Alimentarius Commission (e.g. title or serial number of Codex standard or related text)
World Organization for Animal Health (OIE) (e.g. Terrestrial or Aquatic Animal Health Code,
chapter number)
International Plant Protection Convention (e.g. ISPM number)
None

Does this proposed regulation conform to the relevant international standard?
[ ] Yes [ ] No
If no, describe, whenever possible, how and why it deviates from the international
standard:
9.

Other relevant documents and language(s) in which these are available:

10.

Proposed date of adoption (dd/mm/yy):
Proposed date of publication (dd/mm/yy):

[ 11.
]

Proposed date of entry into force: [ ] Six months from date of publication, and/or (dd/mm/yy):
Trade facilitating measure

12.

Final date for comments: [ ] Sixty days from the date of circulation of the notification and/or
(dd/mm/yy):
Agency or authority designated to handle comments: [ ] National Notification Authority, [
] National Enquiry Point. Address, fax number and e-mail address (if available) of other body:

13.

Texts available from: [ ] National Notification Authority, [ ] National Enquiry Point. Address, fax
number and e-mail address (if available) of other body:
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Príloha č. 7 Informatívny list pre oznamovací postup podľa smernice (EÚ) 2015/1535
podľa bodov 2.2.4.1. a 2.2.4.5. metodického postupu

Slovenská notifikácia č. ........................
Doba pozastavenia

Technický predpis

štandardná:
predĺžená:
Číslo spisu

Služby informačnej spoločnosti
Fiškálne opatrenie
Dobrovoľná dohoda

Rezort:

Nová notifikácia (podklady od rezortu, oznam 000, 001, 003, 005, 037)
Finálny text (podklady od rezortu, oznam 049)
Iné

Dátum
Doručené podklady
od rezortu

Číslo záznamu vo
DKS FABASOFT

Číslo oznamu EK

elektronicky
poštou
komunikácia

Vloženie do databázy TRIS
Odoslanie oznamu/ov rezortu

Poznámka:
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Príloha č. 8 Informatívny list pre oznamovací postup podľa smernice (EÚ) 2015/1535
podľa bodov 2.2.4.2. a 2.2.4.3. metodického postupu

Slovenská notifikácia č. ........................
Doba pozastavenia

Technický predpis

štandardná:
predĺžená:
Číslo spisu

Služby informačnej spoločnosti
Fiškálne opatrenie
Dobrovoľná dohoda

Pripomienkujúci subjekt:

Typ pripomienky

(členský štát EÚ, EK, štáty EFTA, Turecko)

Žiadosť o doplňujúce informácie (správa 101, 301,..)
Pripomienky (správa 103, 303, ...)
Podrobné stanovisko (správa 115, 117, 315, 317, ...)
Oznámenie textu EÚ, predloženie textu EÚ Rade,
spoločné stanovisko Rady (správa 517, 527, 537, ...)
Iné (napr. správa 007, 191, 791)

Pripomienka/podrobné stanovisko/....

doručené z databázy
TRIS

Dátum

Číslo záznamu
v DKS FABASOFT

Číslo oznamu
EK

Dátum

Číslo záznamu
v DKS FABASOFT

Číslo oznamu
EK

pôvodný text
preklad

odoslané rezortu

pôvodný text
preklad

Odpoveď od rezortu

doručená

elektronicky
poštou

vložené do databázy TRIS
odpoveď zaregistrovaná v databáze TRIS
odoslaná rezortu (201/202, 077/078, ...)
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