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I
(Legislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1024/2012
z 25. októbra 2012
o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)
(Text s významom pre EHP)

na základe vopred definovaných a vopred preložených
pracovných postupov. Komisia by mala používateľom
IMI poskytovať akékoľvek existujúce dodatočné preklada
teľské funkcie, ktoré zodpovedajú ich potrebám, sú
kompatibilné s bezpečnostnými požiadavkami a požia
davkami na dôvernosť pri výmene informácií v rámci
IMI a môžu byť ponúknuté za primeranú cenu, ak sú
takéto funkcie k dispozícii.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 114,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,

(3)

V záujme prekonania jazykových prekážok by mal byť
IMI v zásade k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch
Únie.

(4)

Účelom IMI by malo byť zlepšiť fungovanie vnútorného
trhu poskytnutím účinného, používateľsky ústretového
nástroja na realizáciu administratívnej spolupráce medzi
členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi
a Komisiou, a tak uľahčiť uplatňovanie aktov Únie,
ktorých zoznam sa uvádza v prílohe k tomuto nariade
niu.

(5)

V oznámení Komisie z 21. februára 2011 nazvanom
„Lepšia správa jednotného trhu prostredníctvom posil
nenej administratívnej spolupráce: Stratégia rozširovania
a rozvíjania informačného systému o vnútornom trhu
(IMI)“ sa uvádzajú plány na možné rozšírenie IMI na
iné akty Únie. V oznámení Komisie z 13. apríla 2011
nazvanom „Akt o jednotnom trhu: Dvanásť hybných síl
podnecovania rastu a posilňovania dôvery, Spoločne za
nový rast“ sa zdôrazňuje dôležitosť IMI pre posilňovanie
spolupráce medzi zaangažovanými aktérmi, a to aj na
miestnej úrovni, čím sa prispeje k lepšej správe jednot
ného trhu. Preto je potrebné zriadiť pre IMI pevný právny
rámec a stanoviť súbor spoločných pravidiel, aby sa
zabezpečilo účinné fungovanie IMI.

(6)

V prípadoch, keď si uplatňovanie nejakého ustanovenia
aktu Únie vyžaduje, aby si členské štáty vymieňali osobné
údaje, pričom sa ustanovuje účel ich spracovania, takéto
ustanovenie by sa malo považovať za primeraný právny
základ na spracovanie osobných údajov, ak sú dodržané
podmienky ustanovené v článkoch 8 a 52 Charty

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),
keďže:
(1)

(2)

Uplatňovanie určitých aktov Únie upravujúcich voľný
pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu na vnútornom
trhu si od členských štátov vyžaduje, aby navzájom
a s Komisiou účinnejšie spolupracovali a vymieňali si
informácie. Keďže praktické prostriedky na uskutočňo
vanie takejto výmeny informácií sa často v týchto aktoch
neuvádzajú, je potrebné ustanoviť vhodné praktické opat
renia.
Informačný systém o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) je
softvérová aplikácia dostupná cez internet, ktorú vyvinula
Komisia v spolupráci s členskými štátmi, s cieľom
pomáhať členským štátom pri praktickom plnení požia
daviek na výmenu informácií ustanovených v aktoch
Únie poskytnutím centralizovaného komunikačného
mechanizmu na uľahčenie cezhraničnej výmeny infor
mácií a vzájomnej pomoci. IMI pomáha najmä
príslušným orgánom identifikovať svojho partnera
v inom členskom štáte, riadiť výmenu informácií vrátane
osobných údajov na základe jednoduchých a zjednote
ných postupov, ako aj prekonávať jazykové prekážky

(1) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 14.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra
2012.
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základných práv Európskej únie. IMI by sa mal vnímať
primárne ako nástroj používaný na výmenu informácií
(vrátane osobných údajov), ktorá by sa inak uskutočnila
inými prostriedkami vrátane bežnej pošty, faxu alebo
elektronickej pošty, na základe právnej povinnosti,
ktorú orgánom a úradom členských štátov ukladajú
akty Únie. Osobné údaje vymieňané prostredníctvom
IMI by sa mali zbierať, spracúvať a používať len na
účely zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli tieto údaje
pôvodné zozbierané a mali by sa na ne vzťahovať všetky
príslušné záruky.

(7)

Na základe zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu
sa pri tvorbe IMI zohľadnili požiadavky právnych pred
pisov na ochranu údajov a tento systém je od svojho
počiatku naklonený ochrane údajov, a to najmä vďaka
obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na prístup k osobným
údajom vymieňaným v rámci IMI. IMI preto ponúka
výrazne vyššiu úroveň ochrany a bezpečnosti než iné
metódy výmeny informácií, ako napríklad pošta, telefón,
fax alebo elektronická pošta.

(8)

Administratívna spolupráca medzi jednotlivými člen
skými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou elek
tronickou cestou by sa mala riadiť pravidlami ochrany
osobných údajov ustanovenými v smernici Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1) a v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001
z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so
zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami
a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto
údajov (2). Vymedzenia pojmov použité v smernici
95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001 by sa mali uplat
ňovať aj na účely tohto nariadenia.

(9)

(10)

Komisia dodáva a spravuje softvér a infraštruktúru IT pre
IMI, zaisťuje bezpečnosť IMI, spravuje sieť národných
koordinátorov IMI a podieľa sa na odbornej príprave
používateľov IMI, ako aj na poskytovaní technickej
pomoci používateľom IMI. Na tento účel by mala mať
Komisia prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sú
nevyhnutné na plnenie jej úloh vyplývajúcich z povinností
ustanovených v tomto nariadení, ako je registrácia národ
ných koordinátorov IMI. Komisia by mala mať aj prístup
k osobným údajom v prípade požiadavky iného aktéra
IMI na vyhľadanie takýchto osobných údajov, ktoré sú
zablokované v systéme IMI a ku ktorým chce dotknutá
osoba získať prístup. Komisia by nemala mať prístup
k osobným údajom vymieňaným pri administratívnej
spolupráci v rámci IMI, pokiaľ sa nejaká jej úloha
v tejto spolupráci nestanovuje v akte Únie.

S cieľom zaistiť transparentnosť, najmä pre dotknuté
osoby, by sa mal zoznam ustanovení aktov Únie, v súvi
slosti s ktorými sa má IMI používať, uviesť v prílohe
k tomuto nariadeniu.

(1) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
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(11)

IMI sa môže v budúcnosti rozšíriť na nové oblasti,
v ktorých môže pomôcť zabezpečiť účinné vykonávanie
aktu Únie nákladovo efektívnym a používateľsky ústre
tovým spôsobom, pričom sa zohľadní technická uskutoč
niteľnosť a celkový vplyv na IMI. Komisia by mala usku
točniť potrebné skúšky s cieľom overiť technickú pripra
venosť IMI na plánované rozšírenie. Rozhodnutia
o rozšírení IMI na ďalšie akty Únie by sa mali prijať
prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

(12)

Pred prijatím rozhodnutia o rozšírení IMI na nové
oblasti, sú pilotné projekty užitočným nástrojom, ktorým
sa umožňuje otestovať, či je rozšírenie IMI opodstatnené
a prispôsobiť technické funkcie a procesné opatrenia
požiadavkám používateľov IMI. Členské štáty by sa
mali v plnej miere podieľať na rozhodovaní o tom, na
ktoré akty Únie by sa mal vzťahovať pilotný projekt, ako
aj o podrobnostiach daného pilotného projektu, aby
odrážal potreby používateľov IMI a aby sa plne dodržia
vali ustanovenia o spracovaní osobných údajov. Tieto
podrobnosti by sa mali vymedziť osobitne pre každý
pilotný projekt.

(13)

Žiadne z ustanovení tohto nariadenia by nemalo člen
ským štátom ani Komisii brániť v tom, aby sa rozhodli
používať IMI na výmenu informácií, ktorá nezahŕňa spra
covanie osobných údajov.

(14)

V tomto nariadení by sa mali ustanoviť pravidlá použí
vania IMI na účely administratívnej spolupráce, ktorá
môže zahŕňať okrem iného výmenu informácií medzi
dvoma subjektmi („one-to-one“), oznamovacie postupy,
mechanizmy varovania, opatrenia vzájomnej pomoci
a riešenie problémov.

(15)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na právo členských
štátov rozhodnúť o tom, ktoré vnútroštátne orgány majú
plniť povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia. Členské
štáty by mali mať možnosť prispôsobovať funkcie
a povinnosti v súvislosti s IMI svojim vnútorným
administratívnym štruktúram, ako aj plniť potreby špeci
fických pracovných postupov v rámci IMI. Členské štáty
by mali mať možnosť vymenovať dodatočných koordiná
torov IMI, ktorí samostatne alebo spoločne v inými koor
dinátormi vykonávajú úlohy národných koordinátorov
IMI pre určitú oblasť vnútorného trhu, správnu zložku,
geografický región alebo podľa iného kritéria. Členské
štáty by mali informovať Komisiu o koordinátoroch
IMI, ktorých vymenovali, ale nemali by mať povinnosť
uvádzať v systéme IMI dodatočných koordinátorov IMI,
ak sa to nepožaduje na jeho riadne fungovanie.

(16)

V záujme dosiahnutia účinnej administratívnej spolupráce
prostredníctvom IMI by mali členské štáty a Komisia
zabezpečiť, aby ich aktéri IMI mali potrebné zdroje na
plnenie svojich povinností v súlade s týmto nariadením.

14.11.2012
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(20)

(21)
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Aj keď IMI je v svojej podstate komunikačným nástrojom
na administratívnu spoluprácu medzi príslušnými
orgánmi, ktorý nie je otvorený pre širokú verejnosť,
môže byť potrebné vyvinúť technické prostriedky, ktoré
umožnia externým aktérom, ako napríklad občanom,
podnikom a organizáciám, vstúpiť do interakcie s prísluš
nými orgánmi s cieľom poskytovať informácie alebo
vyhľadávať údaje, alebo uplatňovať si práva ako dotknuté
osoby. Takéto technické prostriedky by mali zahŕňať
vhodné záruky na ochranu údajov. Na zabezpečenie
vysokej úrovne bezpečnosti by sa malo akékoľvek takéto
verejné rozhranie vyvinúť technicky úplne oddelene od
IMI, ku ktorému by mali mať prístup len používatelia
IMI.
Používaním systému IMI na technickú podporu siete
SOLVIT by nemal byť dotknutý neformálny charakter
postupu siete SOLVIT, ktorý je založený na dobrovoľnej
podpore zo strany členských štátov v súlade s odporú
čaním Komisie zo 7. decembra 2001 o zásadách použí
vania siete SOLVIT – siete na riešenie problémov na
vnútornom trhu (1) („odporúčanie o sieti SOLVIT“). Aby
sa zabezpečilo ďalšie fungovanie siete SOLVIT na základe
existujúcich pracovných postupov, možno jednu alebo
viacero úloh národného koordinátora IMI prideliť stredi
skám siete SOLVIT. Treba však brať ohľad na ich vlastnú
prácu, aby mohli fungovať nezávisle od národného koor
dinátora IMI. Na spracovanie osobných údajov a dôver
ných informácií v rámci site SOLVIT by sa mali vzťa
hovať všetky záruky ustanovené v tomto nariadení bez
toho, aby bol dotknutý nezávislý charakter odporúčania
o sieti SOLVIT.
Ak IMI zahŕňa aj internetové rozhranie pre svojich
používateľov, môže byť v určitých prípadoch a na
žiadosť dotknutého členského štátu vhodné posúdiť tech
nické riešenia priameho prenosu údajov z vnútroštátnych
systémov do IMI, ak takéto vnútroštátne systémy už boli
vytvorené, a to predovšetkým na účely postupov ozna
movania. Realizácia takýchto technických riešení by mala
závisieť od výsledku posúdenia ich uskutočniteľnosti,
nákladov a očakávaných prínosov. Týmito riešeniami by
nemali byť dotknuté existujúce štruktúry a vnútroštátne
poradie právomocí.
Ak členské štáty splnili svoju oznamovaciu povinnosť
podľa článku 15 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách
na vnútornom trhu (2) tým, že použili postup v súlade so
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií
v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (3),
nemalo by sa od nich požadovať, aby rovnaké ozná
menie podávali aj prostredníctvom IMI.
Výmena informácií prostredníctvom IMI vyplýva zo
zákonnej povinnosti orgánov členských štátov posky
tovať si vzájomnú pomoc. Aby sa zaistilo náležité fungo

(1) Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
(3) Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.
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vanie vnútorného trhu, informácie prijaté príslušným
orgánom prostredníctvom IMI z iného členského štátu
by nemali byť zbavené svojej dôkaznej hodnoty
v správnom konaní iba na základe toho, že pochádzajú
z iného členského štátu alebo boli získané elektronickou
cestou, pričom uvedený príslušný orgán by s nimi mal
nakladať rovnako ako s podobnými dokumentmi pochá
dzajúcimi z jeho členského štátu.

(22)

Aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany údajov, je
potrebné v IMI stanoviť maximálne doby uchovávania
osobných údajov. Tieto doby by však mali byť vyvážené
s ohľadom na potrebu riadneho fungovania IMI, ako aj
na právo dotknutých osôb plne uplatňovať svoje práva,
napríklad získaním dôkazov o tom, že došlo k výmene
informácií, s cieľom odvolať sa proti rozhodnutiu. Doby
uchovávania by v prvom rade nemali presahovať obdobie
potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

(23)

Malo by byť možné spracúvať meno a kontaktné údaje
používateľov IMI na účely zlučiteľné s cieľmi tohto naria
denia, medzi ktoré patrí monitorovanie používania
systému zo strany koordinátorov IMI a zo strany Komi
sie, komunikácia, odborná príprava a iniciatívy na
zvýšenie povedomia, ako aj zhromažďovanie informácií
o administratívnej spolupráci alebo vzájomnej pomoci na
vnútornom trhu.

(24)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal
monitorovať a snažiť sa zabezpečiť uplatňovanie tohto
nariadenia vrátane relevantných ustanovení o bezpečnosti
údajov, a to okrem iného aj udržiavaním kontaktov
s vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov.

(25)

Členské štáty by Komisii mali poskytnúť príslušné infor
mácie s cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie IMI
a podávanie správ o jeho fungovaní, ako aj uplatňovanie
tohto nariadenia.

(26)

Dotknuté osoby by mali byť informované o spracovaní
svojich osobných údajov v IMI a o tom, že majú právo
na prístup k údajom, ktoré sa ich týkajú, ako aj právo
nechať nepresné údaje opraviť a nelegálne spracúvané
údaje vymazať v súlade s týmto nariadením a vnútroštát
nymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica
95/46/ES.

(27)

Aby sa príslušným orgánom členských štátov umožnilo
vykonávať právne ustanovenia o administratívnej spolu
práci a účinne vymieňať informácie prostredníctvom IMI,
môže byť potrebné ustanoviť praktické opatrenia na
takúto výmenu. Uvedené opatrenia by mala prijať
Komisia vo forme samostatného vykonávacieho aktu
pre každý akt Únie, uvedený v prílohe, alebo pre každý
druh postupu administratívnej spolupráce, pričom by
mali zahŕňať základné technické funkcie a procesné
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iného hodnotiť aj na základe priemernej dĺžky lehoty,
v akej reagujú, s cieľom zabezpečiť rýchlu reakciu
v dobrej kvalite.

opatrenia potrebné na vykonávanie príslušných postupov
administratívnej spolupráce prostredníctvom IMI.
Komisia by mala zabezpečiť údržbu a vývoj softvéru
a infraštruktúry IT pre IMI.
(28)

Aby sa zaistila dostatočná transparentnosť pre dotknuté
osoby, vopred vymedzené pracovné postupy, súbory
otázok a odpovedí, formuláre a iné opatrenia súvisiace
s postupmi administratívnej spolupráce v IMI by sa mali
zverejniť.

(29)

Ak členské štáty v súlade s článkom 13 smernice
95/46/ES uplatňujú akékoľvek obmedzenia alebo
výnimky v súvislosti s právami dotknutých osôb, infor
mácie o takýchto obmedzeniach alebo výnimkách by sa
mali zverejniť, aby sa zaistila úplná transparentnosť pre
dotknuté osoby. Takéto výnimky alebo obmedzenia by
mali byť potrebné a úmerné z hľadiska zamýšľaného
účelu a mali by byť predmetom primeraných záruk.

(30)

(31)

(32)

(33)

Keď sa medzi Úniou a tretími krajinami uzatvárajú
medzinárodné dohody, ktoré sa vzťahujú aj na uplatňo
vanie ustanovení aktov Únie uvedených v prílohe
k tomuto nariadeniu, malo by byť možné začleniť do
postupov administratívnej spolupráce podporovaných
systémom IMI aj partnerov aktérov IMI z týchto tretích
krajín, ak sa zistí, že dotknutá tretia krajinami poskytuje
dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov v súlade so
smernicou 95/46/ES.
Rozhodnutie Komisie 2008/49/ES z 12. decembra 2007
o implementácii informačného systému o vnútornom
trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov (1)
by sa malo zrušiť. Rozhodnutie Komisie 2009/739/ES
z 2. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú praktické opat
renia na výmenu informácií medzi členskými štátmi elek
tronickými prostriedkami podľa kapitoly VI smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách
na vnútornom trhu (2), by sa malo naďalej uplatňovať na
otázky súvisiace s výmenou informácií podľa smernice
2006/123/ES.
S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania tohto
nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie
právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa usta
novujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na
základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie (3).
Úspešnosť členských štátov, pokiaľ ide o účinné uplatňo
vanie tohto nariadenia, by sa mala zmonitorovať vo
výročnej správe o fungovaní IMI na základe štatistických
údajov zo systému IMI a akýchkoľvek iných relevantných
údajov. Úspešnosť členských štátov by sa mala okrem

(1) Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ L 263, 7.10.2009, s. 32.
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
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(34)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie pravidiel
používania IMI na administratívnu spoluprácu, nie je
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov,
ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia
v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy
o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality
podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje
rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(35)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov
sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 45/2001 a stanovisko poskytol 22. novembra
2011 (4),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá používania informač
ného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) na adminis
tratívnu spoluprácu vrátane spracovania osobných údajov medzi
príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými
orgánmi členských štátov a Komisiou.

Článok 2
Zriadenie IMI
Týmto sa formálne zriaďuje IMI.

Článok 3
Rozsah pôsobnosti
1.
IMI sa používa na administratívnu spoluprácu medzi
príslušnými orgánmi členských štátov a medzi príslušnými
orgánmi členských štátov a Komisiou, ktorá je potrebná na
vykonávanie aktov Únie v oblasti vnútorného trhu v zmysle
článku 26 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),
v ktorých sa ustanovuje administratívna spolupráca vrátane
výmeny osobných údajov medzi členskými štátmi alebo medzi
členskými štátmi a Komisiou. Zoznam týchto aktov Únie sa
uvádza v prílohe.

2.
Zo žiadneho z ustanovení tohto nariadenia nevyplýva
povinný charakter ustanovení aktov Únie, ktoré nemajú záväzný
účinok.
(4) Ú. v. EÚ C 48, 18.2.2012, s. 2.
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Článok 4
Rozšírenie IMI
1.
Komisia môže realizovať pilotné projekty s cieľom posú
diť, či by bol IMI účinným nástrojom na vykonávanie ustano
vení zameraných na administratívnu spoluprácu v prípade aktov
Únie, ktoré nie sú uvedené v prílohe. Komisia prijme vykoná
vací akt, prostredníctvom ktorého určí, na ktoré ustanovenia
aktov Únie sa bude vzťahovať pilotný projekt a v ktorom
stanoví podrobnosti každého projektu, najmä základné tech
nické funkcie a procesné opatrenia potrebné na vykonávanie
príslušných ustanovení o administratívnej spolupráci. Uvedený
vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania
uvedeným v článku 24 ods. 3.
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h) „používateľ IMI“ je fyzická osoba, ktorá pracuje pod vedením
aktéra IMI a je registrovaná v IMI v mene uvedeného aktéra
IMI;
i) „externí aktéri“ sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie
sú používateľmi IMI, ktoré môžu vstupovať do interakcie
s IMI výlučne prostredníctvom samostatných technických
prostriedkov a v súlade so špecifickými pracovnými
postupmi vopred vymedzenými na uvedený účel;
j) „blokovanie“ je uplatňovanie technických prostriedkov,
prostredníctvom ktorých sa osobné údaje stanú nedostup
nými pre používateľov IMI cez normálne rozhranie IMI;

2.
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodno
tenie výsledku pilotného projektu vrátane záležitostí súvisiacich
s ochranou údajov a účinných prekladateľských funkcií.
V prípade potreby môže toto hodnotenie sprevádzať legislatívny
návrh na zmenu a doplnenie prílohy, ktorým sa rozšíri použí
vanie IMI na príslušné ustanovenia aktov Únie.

k) „formálne uzavretie“ je uzavretie postupu administratívnej
spolupráce uplatnením technického nástroja, ktorý poskytuje
systém IMI.

Článok 5

Článok 6

Vymedzenie pojmov

Koordinátori IMI

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov
v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001.

1.
Každý členský štát vymenuje jedného národného koordi
nátora IMI, ktorého povinnosti zahŕňajú:

Okrem toho sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

a) registráciu alebo schvaľovanie registrácie koordinátorov IMI
a príslušných orgánov;

a) „IMI“ je elektronický nástroj, ktorý poskytuje Komisia na
uľahčenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými
orgánmi členských štátov a medzi príslušnými orgánmi člen
ských štátov a Komisiou;
b) „administratívna spolupráca“ je spolupráca medzi prísluš
nými orgánmi členských štátov alebo medzi príslušnými
orgánmi členských štátov a Komisiou prostredníctvom
výmeny a spracovania informácií, okrem iného aj prostred
níctvom oznámení a varovaní alebo prostredníctvom posky
tovania vzájomnej pomoci, a to aj na riešenie problémov, na
účely lepšieho uplatňovania práva Únie;
c) „oblasť vnútorného trhu“ je legislatívna alebo funkčná oblasť
vnútorného trhu v zmysle článku 26 ods. 2 ZFEÚ, v ktorej
sa IMI používa v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;
d) „postup administratívnej spolupráce“ je vopred vymedzený
pracovný postup ustanovený pre IMI, ktorý aktérom IMI
umožňuje navzájom komunikovať a vstupovať do interakcie
štruktúrovaným spôsobom;
e) „koordinátor IMI“ je orgán vymenovaný členským štátom,
ktorý má vykonávať podporné úlohy potrebné na účinné
fungovanie IMI v súlade s týmto nariadením;
f) „príslušný orgán“ je akýkoľvek orgán zriadený buď na národ
nej, regionálnej, alebo miestnej úrovni a zaregistrovaný
v IMI, ktorý má špecifické povinnosti súvisiace s uplatňo
vaním vnútroštátneho práva alebo aktov Únie uvedených
v prílohe v jednej alebo viacerých oblastiach vnútorného
trhu;
g) „aktéri IMI“ sú príslušné orgány, koordinátori IMI a Komisia;

KAPITOLA II
FUNKCIE A POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S IMI

b) pôsobenie v úlohe hlavnej kontaktnej osoby pre záležitosti
súvisiace s IMI pre aktérov IMI z členských štátov, a to aj pre
informácie o aspektoch súvisiacich s ochranou osobných
údajov v súlade s týmto nariadením;
c) pôsobenie v úlohe partnera Komisie pre záležitosti súvisiace
s IMI, okrem iného aj pre informácie o aspektoch súvisiacich
s ochranou osobných údajov v súlade s týmto nariadením;
d) poskytovanie znalostí, odbornej prípravy a podpory vrátane
základnej technickej pomoci aktérom IMI z členských štátov;
e) zabezpečenie účinného fungovania IMI, pokiaľ je to pod jeho
kontrolou, vrátane poskytovania včasnej a primeranej reakcie
aktérov IMI z členských štátov na žiadosti o administratívnu
spoluprácu.
2.
Každý členský štát môže v súlade so svojou vnútornou
administratívnou štruktúrou okrem toho vymenovať jedného
alebo viacerých koordinátorov IMI, aby vykonávali úlohy
uvedené v odseku 1.
3.
Členské štáty informujú Komisiu o koordinátoroch IMI
vymenovaných v súlade s odsekmi 1 a 2 a o úlohách, za
ktoré zodpovedajú. Komisia tieto informácie poskytne ostatným
členským štátom.
4.
Všetci koordinátori IMI môžu konať ako príslušné orgány.
Koordinátor IMI má v takýchto prípadoch rovnaké prístupové
práva ako príslušný orgán. Každý koordinátor IMI je kontroló
rom, pokiaľ ide o jeho vlastné činnosti v oblasti spracovania
údajov ako aktéra IMI.
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Článok 7
Príslušné orgány
1.
Pri spolupráci prostredníctvom IMI príslušné orgány
konajúc prostredníctvom používateľov IMI v súlade s postupmi
administratívnej spolupráce zabezpečia, aby sa v súlade s uplat
niteľným aktom Únie primeraná reakcia poskytla v čo
najkratšom čase a v každom prípade v lehote stanovenej
v príslušnom akte.
2.
Príslušný orgán môže ako dôkaz použiť všetky informácie,
dokumenty, zistenia, výroky alebo osvedčené kópie, ktoré získal
elektronicky prostredníctvom IMI, a to na tom istom základe
ako podobné informácie, ktoré získal vo vlastnej krajine, na
účely zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli tieto údaje pôvodné
zozbierané.
3.
Každý príslušný orgán je kontrolórom, pokiaľ ide o jeho
vlastné činnosti spracovania údajov vykonávané používateľom
IMI pod jeho vedením a v prípade potreby zabezpečí v spolu
práci s Komisiou, aby dotknuté osoby mohli uplatňovať svoje
práva v súlade s kapitolami III a IV.
Článok 8
Komisia
1.

Komisia je zodpovedná za vykonávanie týchto úloh:

a) zaisťuje bezpečnosť, dostupnosť, údržbu a vývoj softvéru
a infraštruktúry IT pre IMI;
b) poskytuje viacjazyčný systém vrátane existujúcich preklada
teľských funkcií, odbornú prípravu v spolupráci s členskými
štátmi a asistenčné služby s cieľom pomôcť členským štátom
pri používaní IMI;
c) registruje národných koordinátorov IMI a poskytuje im
prístup do IMI;
d) vykonáva operácie spracovania osobných údajov v IMI, ak sa
to ustanovuje v tomto nariadení, v súlade s účelmi určenými
v uplatniteľných aktoch Únie, ktoré sa uvádzajú v prílohe;
e) monitoruje uplatňovanie tohto nariadenia a podáva správu
Európskemu parlamentu, Rade a európskemu úradníkovi pre
ochranu údajov v súlade s článkom 25.
2.
Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 1 a na vypra
cúvanie štatistických správ má Komisia prístup k potrebným
informáciám týkajúcim sa operácií spracovania, ktoré sa vyko
návajú v IMI.
3.
Komisia sa nezúčastňuje na postupoch administratívnej
spolupráce, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov,
s výnimkou situácií, keď sa to vyžaduje v ustanovení aktu
Únie, ktorý sa uvádza v prílohe.
Článok 9
Prístupové práva aktérov a používateľov IMI
1.

Prístup k IMI majú iba používatelia IMI.

2.
Členské štáty vymenujú koordinátorov IMI a príslušné
orgány, ako aj oblasti vnútorného trhu, v ktorých majú právo
moci. Komisia môže v tomto procese zohrávať konzultačnú
úlohu.
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3.
Každý aktér IMI podľa potreby udeľuje a odoberá svojim
používateľom IMI príslušné prístupové práva v oblasti vnútor
ného trhu, za ktorú je zodpovedný.
4.
Komisia a členské štáty zavedú vhodné prostriedky na
zabezpečenie toho, aby používatelia IMI mohli pristupovať
k osobným údajom spracúvaným v IMI iba na základe zásady
„need-to-know“ a v tej oblasti alebo oblastiach vnútorného trhu,
ku ktorým im boli udelené prístupové práva v súlade s odsekom
3.
5.
Používanie osobných údajov spracúvaných v IMI na
osobitný účel spôsobom nezlučiteľným s pôvodným účelom
je zakázané, pokiaľ sa výslovne neustanovuje vo vnútroštátnom
práve v súlade s právom Únie.
6.
Ak postup administratívnej spolupráce zahŕňa spracovanie
osobných údajov, prístup k takýmto osobným údajom majú iba
aktéri IMI, ktorí sa zúčastňujú na danom postupe.
Článok 10
Dôvernosť informácií
1.
Každý členský štát uplatňuje na svojich aktérov IMI
a používateľov IMI svoje pravidlá služobného tajomstva alebo
iné rovnocenné povinnosti v oblasti dôvernosti informácií
v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi
predpismi Únie.
2.
Aktéri IMI zabezpečujú, aby používatelia IMI, ktorí
pôsobia pod ich vedením, rešpektovali žiadosti iných aktérov
IMI o dôverné zaobchádzanie s informáciami vymieňanými
prostredníctvom IMI.
Článok 11
Postupy administratívnej spolupráce
IMI je založený na postupoch administratívnej spolupráce,
ktorými sa plnia ustanovenia príslušných aktov Únie uvedených
v prílohe. Vo vhodných prípadoch môže Komisia prijať vyko
návacie akty pre určitý akt Únie uvedený v prílohe alebo pre
určitý druh postupu administratívnej spolupráce, v ktorom sa
stanovia základné technické funkcie a procesné opatrenia
potrebné na fungovanie príslušných postupov administratívnej
spolupráce, ak je to vhodné aj vrátane interakcie medzi exter
nými aktérmi a IMI, ako sa uvádza v článku 12. Tieto vykoná
vacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom
uvedeným v článku 24 ods. 2.
Článok 12
Externí aktéri
Technické prostriedky, ktoré externým aktérom umožnia vstúpiť
do interakcie s IMI, sa môžu zabezpečiť, ak takáto interakcia:
a) je ustanovená v akte Únie;
b) sa ustanovuje vo vykonávacom akte uvedenom v článku
11 s cieľom uľahčiť administratívnu spoluprácu medzi
príslušnými orgánmi členských štátov zameranú na uplatňo
vanie ustanovení aktov Únie uvedených v prílohe, alebo
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c) je potrebná na podávanie žiadostí v rámci uplatňovania ich
práv ako dotknutých osôb v súlade s článkom 19.
Takéto technické prostriedky sú oddelené od IMI a externým
aktérom neumožňujú prístup do IMI.
KAPITOLA III
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ

Článok 13
Obmedzenie účelu
Aktéri IMI si vymieňajú a spracúvajú osobné údaje iba na účely
vymedzené v príslušných ustanoveniach aktov Únie uvedených
v prílohe.
Údaje, ktoré IMI predložili dotknuté osoby, sa používajú len na
účely, na ktoré boli predložené.
Článok 14
Uchovávanie osobných údajov
1.
Osobné údaje spracúvané v IMI sa v IMI zablokujú hneď,
ako prestanú byť potrebné na účel, na ktorý sa zozbierali, čo
závisí od osobitostí jednotlivých druhov administratívnej spolu
práce a vo všeobecnosti najneskôr šesť mesiacov po formálnom
uzavretí postupu administratívnej spolupráce.
Ak sa však v uplatniteľnom akte Únie, ktorý sa uvádza v prílohe,
ustanovuje dlhšia doba, môžu sa osobné údaje spracúvané v IMI
uchovávať najviac 18 mesiacov po formálnom uzavretí postupu
administratívnej spolupráce.
2.
Ak sa databáza informácií pre budúce potreby aktérov IMI
vyžaduje podľa záväzného aktu Únie uvedeného v prílohe,
osobné údaje obsiahnuté v takejto databáze sa môžu spracúvať,
pokiaľ je to potrebné na tento účel, a to buď so súhlasom
dotknutej osoby, alebo ak sa to ustanovuje v danom akte Únie.
3.
Osobné údaje zablokované podľa tohto článku sa
s výnimkou ich archivácie môžu spracúvať iba na účely dokla
dovania výmeny informácií prostredníctvom IMI so súhlasom
dotknutej osoby, ak sa ich spracovanie nepožaduje z nadrade
ných dôvodov verejného záujmu.
4.
Zablokované údaje sa z IMI automaticky vymažú tri roky
po formálnom uzavretí postupu administratívnej spolupráce.
5.
Osobné údaje sa môžu vymazať pred uplynutím uplatni
teľnej lehoty uchovávania na výslovnú žiadosť príslušného
orgánu v konkrétnom prípade a so súhlasom dotknutej osoby.
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formálne ukončili postupy administratívnej spolupráce
a aktérom IMI umožniť zapojenie zodpovedných koordinátorov
IMI do všetkých postupov, ktoré bez dôvodu neboli aktívne viac
ako dva mesiace.

Článok 15
Uchovávanie osobných údajov používateľov IMI
1.
Odchylne od článku 14 sa na uchovávanie osobných
údajov používateľov IMI vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku.
Uvedené osobné údaje zahŕňajú celé meno a všetky elektronické
a iné kontaktné údaje potrebné na účely tohto nariadenia.

2.
Osobné údaje používateľov IMI sa archivujú v IMI, pokiaľ
sú títo používatelia používateľmi IMI, a môžu sa spracúvať na
účely zlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia.

3.
Keď fyzická osoba prestane byť používateľom IMI, jej
osobné údaje sa zablokujú technickými prostriedkami na
obdobie troch rokov. S výnimkou ich archivácie sa uvedené
údaje spracúvajú iba na účely dokladovania výmeny informácií
prostredníctvom IMI a na konci trojročného obdobia sa
vymažú.

Článok 16
Spracovanie osobitných kategórií údajov
1.
Spracovanie osobitných kategórií údajov uvedených
v článku 8 ods. 1 smernice 95/46/ES a článku 10 ods. 1
nariadenia (ES) č. 45/2001 prostredníctvom IMI je povolené
iba na základe osobitných dôvodov uvedených v článku 8
ods. 2 a 4 uvedenej smernice a článku 10 ods. 2 uvedeného
nariadenia a pod podmienkou primeraných záruk ustanovených
v uvedených článkoch na zabezpečenie práv jednotlivcov,
ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

2.
IMI sa môže použiť na spracovanie údajov týkajúcich sa
trestných činov, odsúdení za trestné činy alebo bezpečnostných
opatrení uvedených v článku 8 ods. 5 smernice 95/46/ES
a článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 45/2001 pod podmienkou
záruk ustanovených v uvedených článkoch, a to vrátane infor
mácií o disciplinárnych, administratívnych alebo trestných sank
ciách alebo iných informácií nevyhnutných na preukázanie
bezúhonnosti jednotlivca alebo právnickej osoby, ak je spraco
vanie takýchto údajov ustanovené v akte Únie, ktorý predstavuje
základ pre toto spracovanie, alebo s výslovným súhlasom
dotknutej osoby pod podmienkou špecifických bezpečnostných
opatrení uvedených v článku 8 ods. 5 smernice 95/46/ES.

6.
Komisia technickými prostriedkami zabezpečí zabloko
vanie a vymazanie osobných údajov a ich vyhľadávanie v súlade
s odsekom 3.

Bezpečnosť

7.
Zavedú sa technické prostriedky s cieľom povzbudiť
aktérov IMI, aby čo najskôr po ukončení výmeny informácií

1.
Komisia zabezpečí, aby IMI spĺňal pravidlá bezpečnosti
údajov prijaté Komisiou podľa článku 22 nariadenia (ES)
č. 45/2001.

Článok 17
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2.
Komisia zavedie opatrenia potrebné na zaistenie bezpeč
nosti osobných údajov spracúvaných v IMI vrátane vhodných
kontrol prístupu k údajom a bezpečnostného plánu, ktorý sa
aktualizuje.
3.
Komisia zaistí, aby v prípade narušenia bezpečnosti bolo
možné overiť, aké osobné údaje sa spracovali v IMI, kedy a na
aký účel sa spracovanie vykonalo a kto ho uskutočnil.
4.
Aktéri IMI prijmú všetky procesné a organizačné opatrenia
potrebné na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré spra
cúvajú v IMI v súlade s článkom 17 smernice 95/46/ES.

2.
Ak dotknutá osoba spochybní správnosť alebo zákonnosť
údajov zablokovaných podľa článku 14 ods. 1, táto skutočnosť
sa zaznamená spolu so správnymi, opravenými informáciami.
Článok 20
Výnimky a obmedzenia
Členské štáty informujú Komisiu, ak ustanovujú vo vnútroštát
nych právnych predpisoch výnimky alebo obmedzenia práv
dotknutých osôb uvedených v tejto kapitole v súlade s článkom
13 smernice 95/46/ES.

KAPITOLA IV

Článok 21

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A DOHĽAD

Dohľad

Článok 18
Informácie poskytované dotknutým osobám
a transparentnosť
1.
Aktéri IMI zabezpečia, aby boli dotknuté osoby čo najskôr
informované o spracovaní svojich osobných údajov v IMI a mali
prístup k informáciám o svojich právach a spôsobe, ako ich
uplatniť, vrátane totožnosti a kontaktných údajov kontrolóra
a zástupcu kontrolóra, ak nejakého má, v súlade s článkami
10 alebo 11 smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi právnymi
predpismi, ktoré sú v súlade s touto smernicou.
2.
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Komisia ľahko dostupným spôsobom zverejní:

a) informácie o IMI v súlade s článkami 11 a 12 nariadenia (ES)
č. 45/2001, a to v jasnej a zrozumiteľnej forme;
b) informácie o aspektoch ochrany údajov v rámci postupov
administratívnej spolupráce v IMI, ako sa uvádza v článku
11 tohto nariadenia;
c) informácie o výnimkách alebo obmedzeniach v právach
dotknutých osôb, ako sa uvádza v článku 20 tohto nariade
nia;
d) druhy postupov administratívnej spolupráce, základné
funkcie IMI a kategórie údajov, ktoré sa môžu spracúvať
v IMI;
e) úplný zoznam všetkých vykonávacích alebo delegovaných
aktov týkajúcich sa IMI prijatých podľa tohto nariadenia
alebo podľa iného aktu Únie a konsolidované znenie prílohy
k tomuto nariadeniu a jej následné zmeny a doplnenia
prostredníctvom iných aktov Únie.
Článok 19
Právo na prístup, opravu a vymazanie
1.
Aktéri IMI zabezpečia, aby si dotknutá osoba mohla
účinne uplatňovať právo na prístup k údajom o sebe v IMI
a právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov a na
vymazanie nezákonne spracúvaných údajov v súlade s vnútro
štátnymi právnymi predpismi. Opravu alebo vymazanie údajov
uskutoční čo najskôr a najneskôr 30 dní od doručenia žiadosti
dotknutej osoby príslušný aktér IMI.

1.
Vnútroštátny dozorný orgán alebo orgány vymenované
v jednotlivých členských štátoch, ktorým sa udelili právomoci
uvedené v článku 28 smernice 95/46/ES, (ďalej len „vnútro
štátny dozorný orgán“) nezávisle monitorujú zákonnosť spraco
vania osobných údajov aktérmi IMI zo svojich členských štátov,
pričom najmä zabezpečujú, aby sa v súlade s týmto nariadením
chránili práva dotknutých osôb ustanovené v tejto kapitole.
2.
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov monitoruje
a snaží sa zabezpečiť, aby sa činnosti Komisie v rámci spracú
vania osobných údajov v jej úlohe aktéra IMI vykonávali v súlade
s týmto nariadením. Zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňujú
povinnosti a právomoci uvedené v článkoch 46 a 47 nariadenia
(ES) č. 45/2001.
3.
Vnútroštátne dozorné orgány a európsky dozorný úradník
pre ochranu údajov, konajúc v rámci svojich príslušných právo
mocí, zabezpečujú koordinovaný dohľad nad IMI a nad jeho
používaním aktérmi IMI.
4.
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov môže
v prípade potreby na účely zabezpečenia koordinovaného
dohľadu nad IMI a jeho používaním aktérmi IMI, ako je
uvedené v odseku 3, vyzvať vnútroštátne dozorné orgány, aby
sa na tento účel zišli na spoločnom zasadnutí. Náklady na
takéto zasadnutia znáša európsky dozorný úradník pre ochranu
údajov. Ďalšie pracovné metódy na tieto účely vrátane rokova
cieho poriadku sa podľa potreby môžu vypracovať spoločne.
Minimálne každé tri roky sa Európskemu parlamentu, Rade
a Komisii zašle spoločná správa o činnosti.
KAPITOLA V
GEOGRAFICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI IMI

Článok 22
Vnútroštátne používanie IMI
1.
Členský štát môže používať IMI na účely administratívnej
spolupráce medzi príslušnými orgánmi na svojom území
v súlade s vnútroštátnym právom, ak sú splnené tieto
podmienky:
a) nevyžadujú sa zásadné zmeny
administratívnej spolupráce;

existujúcich postupov
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b) vnútroštátnemu dozornému orgánu sa predložilo oznámenie
o plánovanom použití IMI a

2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

c) nemá to negatívny vplyv na účinné fungovanie IMI z hľadiska
používateľov IMI.

3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.
Ak má členský štát v úmysle systematicky používať IMI na
vnútroštátne účely, oznámi svoj úmysel Komisii a najskôr ju
požiada o schválenie. Komisia preskúma, či sú splnené
podmienky uvedené v odseku 1. Ak je to potrebné a je to
v súlade s týmto nariadením, uzavrie sa medzi členským štátom
a Komisiou dohoda, v ktorej sa okrem iného ustanovia tech
nické, finančné a organizačné opatrenia pri vnútroštátnom
používaní vrátane povinností aktérov IMI.

Článok 25

Článok 23
Výmena informácií s tretími krajinami
1.
Informácie zahŕňajúce osobné údaje sa podľa tohto naria
denia môžu vymieňať v IMI medzi aktérmi IMI v rámci Únie
a ich partnermi z tretej krajiny iba vtedy, ak sú splnené tieto
podmienky:
a) informácie sa spracúvajú v súlade s ustanovením aktu Únie
uvedeným v prílohe a rovnocenným ustanovením práva
tretej krajiny;

Monitorovanie a podávanie správ
1.
Komisia každoročne podáva Európskemu parlamentu
a Rade správu o fungovaní IMI.
2.
Do 5. decembra 2017 a každých päť rokov po tomto
dátume Komisia podáva európskemu dozornému úradníkovi
pre ochranu údajov správu o aspektoch súvisiacich s ochranou
osobných údajov v IMI vrátane bezpečnosti údajov.
3.
Na účely vypracovania správ uvedených v odsekoch 1 a 2
poskytnú členské štáty Komisii všetky informácie relevantné pre
uplatňovanie tohto nariadenia, vrátane praktického uplatňovania
požiadaviek na ochranu údajov ustanovených v tomto naria
dení.
Článok 26
Náklady

b) informácie sa vymieňajú alebo poskytujú v súlade s medziná
rodnou dohodou, v ktorej sa ustanovuje:
i) uplatňovanie ustanovenia aktu Únie uvedeného v prílohe
treťou krajinou;
ii) používanie IMI a
iii) zásady a podrobnosti tejto výmeny a
c) dotknutá tretia krajina zabezpečí primeranú ochranu osob
ných údajov v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice
95/46/ES vrátane primeraných záruk, že údaje spracúvané
v IMI sa použijú iba na účel, na ktorý boli pôvodne vyme
nené, a ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s článkom
25 ods. 6 smernice 95/46/ES.
2.
Ak je Komisia aktérom IMI, na akúkoľvek výmenu osob
ných údajov spracúvaných v IMI s jej partnermi z tretej krajiny
sa vzťahuje článok 9 ods. 1 a 7 nariadenia (ES) č. 45/2001.
3.
Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam
tretích krajín oprávnených na výmenu informácií vrátane osob
ných údajov v súlade s odsekom 1 a tento zoznam aktualizuje.
KAPITOLA VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24
Postup výboru
1.
Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.
Náklady vynaložené na vývoj, propagáciu, prevádzku
a údržbu IMI znáša všeobecný rozpočet Európskej únie bez
toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa článku 22 ods. 2.
2.
Pokiaľ nie je v právnom akte Únie ustanovené inak,
náklady na prevádzku IMI na úrovni členských štátov vrátane
ľudských zdrojov potrebných na činnosti v oblasti odbornej
prípravy, propagácie a technickej pomoci, ako aj na správu
IMI na vnútroštátnej úrovni znášajú jednotlivé členské štáty.
Článok 27
Zrušovacie ustanovenie
Rozhodnutie 2008/49/ES sa zrušuje.
Článok 28
Účinné uplatňovanie
Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie
účinného uplatňovania tohto nariadenia aktérmi IMI.
Článok 29
Výnimky
1.
Bez ohľadu na článok 4 tohto nariadenia sa pilotný
projekt IMI, ktorý sa začal 16. mája 2011 s cieľom overiť
vhodnosť IMI na vykonávanie článku 4 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní
pracovníkov v rámci poskytovania služieb (1), môže naďalej
realizovať na základe opatrení, ktoré sa prijali pred nadobud
nutím účinnosti tohto nariadenia.
(1) Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.
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2.
Bez ohľadu na článok 8 ods. 3 a článok 12 prvý odsek
písm. a) a b) tohto nariadenia, na vykonávanie ustanovení admi
nistratívnej spolupráce odporúčania SOLVIT prostredníctvom
IMI, účasť Komisie na postupoch administratívnej spolupráce
a existujúcom nástroji pre externých aktérov môže pokračovať
na základe opatrení, ktoré sa prijali pred nadobudnutím účin
nosti tohto nariadenia. Doba uvedená v článku 14 ods. 1 tohto
nariadenia pre osobné údaje spracúvané v IMI na účely odpo
rúčania SOLVIT je 18 mesiacov.
3.
Bez ohľadu na článok 4 ods. 1 tohto nariadenia môže
Komisia začať s realizáciou pilotného projektu s cieľom posúdiť,
či je IMI účinným, nákladovo efektívnym a používateľsky ústre
tovým nástrojom na vykonávanie článku 3 ods. 4, 5 a 6 smer
nice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna
2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom
obchode (smernica o elektronickom obchode) (1). Komisia
najneskôr dva roky od začatia realizácie tohto pilotného
projektu predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie
uvedené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ktoré bude zahŕňať
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interakciu medzi administratívnou spoluprácou v rámci systému
spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, zriadeného v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi
zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu
spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotre
biteľa) (2), a v rámci IMI.
4.
Bez ohľadu na článok 14 ods. 1 tohto nariadenia sa
akékoľvek doby v trvaní najviac 18 mesiacov, o ktorých sa
rozhodne na základe článku 36 smernice 2006/123/ES, podľa
jej kapitoly VI vo vzťahu k administratívnej spolupráci, v danej
oblasti naďalej uplatňujú.
Článok 30
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

(1) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

(2) Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
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PRÍLOHA
USTANOVENIA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI V AKTOCH ÚNIE, KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ
PROSTREDNÍCTVOM IMI, UVEDENÉ V ČLÁNKU 3
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (1):
kapitola VI článok 39 ods. 5, ako aj článok 15 ods. 7, pokiaľ sa oznámenie ustanovené v článku 15 ods. 7
nevykonáva v súlade so smernicou 98/34/ES.
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (2):
článok 8, článok 50 ods. 1, 2 a 3, a článok 56.
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti (3): článok 10 ods. 4.
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej
preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (4): článok 11 ods. 2.
5. Odporúčanie Komisie zo 7. decembra 2001 o zásadách používania siete SOLVIT – siete na riešenie problémov na
vnútornom trhu (5): kapitoly I a II.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.

EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45.
EÚ L 316, 29.11.2011, s. 1.
ES L 331, 15.12.2001, s. 79.

L 316/11

L 316/12

SK

Úradný vestník Európskej únie

14.11.2012

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
(Text s významom pre EHP)

ných podnikov (MSP) boli primerane zapojené do
procesu normalizácie na národnej i európskej úrovni.
Národné normalizačné orgány by tiež mali podporovať
a uľahčovať zapájanie zúčastnených strán.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 114,
(3)

Európska normalizácia tiež pomáha zvyšovať konkuren
cieschopnosť podnikov najmä tým, že uľahčuje voľný
pohyb tovarov a služieb, interoperabilitu sietí, spôsoby
komunikácie, technický rozvoj a inováciu. Európska
normalizácia posilňuje globálnu konkurencieschopnosť
európskeho priemyslu, najmä ak sa realizuje v koordinácii
s medzinárodnými normalizačnými orgánmi, konkrétne
s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO),
Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC)
a Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU).
Normy prinášajú značný hospodársky prospech napríklad
prostredníctvom podpory ekonomického prenikania na
vnútorný trh a prispievaním k vývoju nových a zdokona
lených výrobkov alebo trhov a lepších dodacích podmie
nok. Normy tak obvykle zintenzívňujú hospodársku
súťaž, znižujú výrobné a predajné náklady a prinášajú
prospech hospodárstvu ako celku, a najmä spotrebi
teľom. Normy môžu udržiavať a zvyšovať kvalitu, posky
tovať informácie a zabezpečovať interoperabilitu
a kompatibilitu, čím sa zvyšuje bezpečnosť a hodnota
pre spotrebiteľov.

(4)

Európske normy prijímajú európske normalizačné orga
nizácie, a to CEN, Cenelec a ETSI.

(5)

Európske normy hrajú veľmi dôležitú úlohu v rámci
vnútorného trhu napríklad prostredníctvom používania
harmonizovaných noriem pri predpoklade zhody výrob
kov, ktoré majú byť sprístupnené na trhu, so základnými
požiadavkami na tieto výrobky stanovenými v príslušných
harmonizačných právnych predpisoch Únie. Tieto požia
davky by mali byť presne vymedzené s cieľom predchá
dzať nesprávnej interpretácii európskymi normalizačnými
organizáciami.

(6)

Normalizácia zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v medziná
rodnom obchode a pri otváraní trhov. Únia by sa mala
snažiť posilňovať spoluprácu medzi európskymi norma
lizačnými organizáciami a medzinárodnými normalizač
nými orgánmi. Únia by tiež mala podporovať dvoj
stranné kontakty s tretími krajinami s cieľom koordi
novať normalizačné úsilia a podporovať európske
normy napríklad pri rokovaní o dohodách alebo
prostredníctvom vysielania odborníkov v oblasti norma
lizácie do tretích krajín. Únia by okrem toho mala

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

(2)

Hlavným cieľom normalizácie je vymedzenie dobro
voľných technických alebo kvalitatívnych špecifikácií,
ktoré môžu spĺňať súčasné alebo budúce výrobky,
výrobné postupy alebo služby. Normalizácia sa môže
týkať rôznych otázok, ako napríklad normalizácie
rôznych tried alebo rozmerov konkrétneho produktu
alebo technických špecifikácií na trhoch výrobkov alebo
služieb, kde je nevyhnutná kompatibilita a interoperabilita
s inými produktmi alebo systémami.

Európska normalizácia je organizovaná príslušnými
zúčastnenými stranami a v ich prospech na základe
národného zastúpenia [Európsky výbor pre normalizáciu
(CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotech
nike (Cenelec)] a priamej účasti [Európsky inštitút pre
telekomunikačné normy (ETSI)] a je založená na zása
dách uznaných Svetovou obchodnou organizáciou
(WTO) v oblasti normalizácie, a to koherencii, trans
parentnosti, otvorenosti, konsenze, dobrovoľnom uplat
ňovaní, nezávislosti od osobitných záujmov a efektívnosti
(„zakladajúce zásady“). V súlade so zakladajúcimi zása
dami je dôležité, aby všetky príslušné zainteresované
strany vrátane orgánov verejnej moci a malých a stred

(1) Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s. 69.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra
2012.
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poskytovaniu informácií príjemcom a kvalite poskytova
ných služieb. Smernica 98/34/ES sa však uplatňuje iba na
normy pre výrobky, zatiaľ čo normy pre služby v nej
výslovne nie sú zahrnuté. Vymedzenie medzi službami
a tovarom sa však v realite vnútorného trhu stáva
čoraz menej relevantné. V praxi nie je vždy možné
jasne rozlíšiť normy pre výrobky od noriem pre služby.
Mnohé normy pre výrobky obsahujú prvok služieb,
zatiaľ čo normy pre služby sa často čiastočne týkajú aj
výrobkov. Preto je potrebné prispôsobiť súčasný právny
rámec týmto novým okolnostiam prostredníctvom
rozšírenia jeho rozsahu pôsobnosti na normy pre služby.

podporovať kontakty medzi európskymi normalizačnými
organizáciami a súkromnými fórami a konzorciami
a zároveň udržiavať prednostné postavenie európskej
normalizácie.

Európsku normalizáciu upravuje osobitný právny rámec,
ktorý pozostáva z troch rôznych právnych aktov, a to
smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES
z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií
v oblasti technických noriem a predpisov a o pravidlách
služieb informačnej spoločnosti (1), rozhodnutia Európ
skeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES z 24. októbra
2006 o financovaní európskej normalizácie (2) a rozhod
nutia Rady 87/95 EHS z 22. decembra 1986 o normali
zácii v oblasti informačnej technológie a telekomuniká
cií (3). Súčasný právny rámec však už zaostáva za
vývojom európskej normalizácie, ku ktorému došlo
v priebehu posledných desaťročí. Z toho dôvodu by sa
mal súčasný právny rámec zjednodušiť a upraviť s cieľom
pokryť nové stránky normalizácie, ktoré by odzrkadľovali
najnovšie vývojové trendy a budúce výzvy v európskej
normalizácii. Týka sa to najmä zvýšenia tvorby noriem
pre služby a vývoja iných normalizačných produktov,
ako sú formálne normy.

(7)

(8)

V uznesení Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010
o budúcnosti európskej normalizácie (4), ako aj v správe
panelu odborníkov na preskúmanie európskeho systému
normalizácie (Express) z februára 2010 s názvom
Normalizácia pre konkurencieschopnú a inovatívnu
Európu: vízia na rok 2020 sa uvádza významný počet
strategických odporúčaní týkajúcich sa revízie systému
európskej normalizácie.

(9)

V snahe zabezpečiť efektívnosť noriem a normalizácie
ako politických nástrojov pre Úniu je nevyhnutné mať
efektívny a účinný systém normalizácie, ktorý poskytuje
pružnú a transparentnú platformu na dosiahnutie
dohody medzi všetkými účastníkmi a ktorý je finančne
únosný.

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES
z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (5)
stanovuje všeobecné ustanovenia uľahčujúce poskytova
teľom služieb realizáciu slobody usadiť sa a výkon
voľného pohybu služieb, pričom si zachováva vysokú
kvalitu služieb. Zaväzuje členské štáty, aby v spolupráci
s Komisiou podporovali tvorbu dobrovoľných európ
skych noriem s cieľom napomáhať zlučiteľnosti služieb
dodávaných poskytovateľmi v rôznych členských štátoch,

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.

ES L 204, 21.7.1998, s. 37.
EÚ L 315, 15.11.2006, s. 9.
ES L 36, 7.2.1987, s. 31.
EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 56.
EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

L 316/13

(11)

Tak ako ostatné normy, aj normy pre služby sú dobro
voľné a mali by vychádzať z potrieb trhu, pričom
rozhodujúce sú potreby hospodárskych subjektov
a zúčastnených strán, ktorých sa norma priamo alebo
nepriamo dotýka, a mali by zohľadňovať verejný záujem
a byť založené na zakladajúcich zásadách vrátane
konsenzu. Normy by sa mali zameriavať hlavne na
služby spojené s výrobkami a postupmi.

(12)

Právny rámec, ktorý umožňuje Komisii požiadať jednu
alebo niekoľko európskych normalizačných organizácií,
aby vytvorili európsku normu alebo produkt európskej
normalizácie pre služby, by sa mal uplatňovať tak, aby
bolo plne dodržané rozdelenie právomocí medzi Úniou
a členskými štátmi, ktoré stanovujú zmluvy. Týka sa to
najmä článkov 14, 151, 152, 153, 165, 166 a 168
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Protokolu
(č. 26) o službách všeobecného záujmu, ktorý je pripo
jený k Zmluve o Európskej únii (ZEÚ) a k ZFEÚ, v súlade
s ktorým zostáva vo výlučnej právomoci členských štátov
vymedziť základné zásady sociálneho zabezpečenia,
odbornej prípravy a systémov zdravotníctva a vytvárať
rámcové podmienky na riadenie, financovanie, organi
záciu a poskytovanie služieb v rámci týchto systémov
vrátane vymedzenia požiadaviek, kvality a bezpečnost
ných noriem, ktoré sa na ne vzťahujú, bez toho, aby
bol dotknutý článok 168 ods. 4 ZFEÚ a smernica Európ
skeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra
2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (6). Komisia by
nemala prostredníctvom takejto požiadavky ovplyvňovať
právo vyjednávať, uzatvárať a uplatňovať kolektívne
zmluvy ani právo na protestné akcie v súlade s vnútro
štátnymi právnymi predpismi a postupmi, ktoré rešpek
tujú právo Únie.

(13)

Európske normalizačné organizácie podliehajú právu
hospodárskej súťaže do tej miery, pokiaľ sa môžu pova
žovať za podniky alebo za združenie podnikov v zmysle
článkov 101 a 102 ZFEÚ.

(6) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
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(14)
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V rámci Únie sa národné normy prijímajú na úrovni
národných normalizačných orgánov, čo by mohlo mať
za následok konfliktné normy a technické prekážky na
vnútornom trhu. Z toho dôvodu je potrebné v záujme
vnútorného trhu a pre účinnosť normalizácie v Únii
potvrdiť existujúcu pravidelnú výmenu informácií medzi
národnými normalizačnými orgánmi, európskymi
normalizačnými organizáciami a Komisiou o ich súčasnej
a budúcej činnosti v oblasti normalizácie, ako aj zásadu
pozastavenia prác, ktorá sa vzťahuje na národné norma
lizačné orgány v rámci európskych normalizačných orga
nizácií, ktorá stanovuje stiahnutie národných noriem po
zverejnení novej európskej normy. Národné normali
začné orgány a európske normalizačné organizácie by
taktiež mali dodržiavať ustanovenia o výmene informácií
obsiahnuté v prílohe 3 k Dohode o technických prekáž
kach obchodu (1).

(15)

Povinnosť členských štátov oznámiť Komisii svoje
národné normalizačné orgány by nemala vyžadovať
prijatia osobitných vnútroštátnych právnych predpisov
na účely ich uznania.

(16)

Pravidelná výmena informácií medzi národnými norma
lizačnými orgánmi, európskymi normalizačnými organi
záciami a Komisiou by nemala brániť národným norma
lizačným orgánom v dodržiavaní ostatných povinností
a záväzkov, a najmä v dodržiavaní prílohy 3 k Dohode
o technických prekážkach obchodu.

(17)

(18)

Zastúpenie spoločenských záujmov a na spoločenských
záujmoch zainteresovaných strán, pokiaľ ide o európske
normalizačné činnosti, sa vzťahuje na organizácie a strany
zastupujúce záujmy s veľkým spoločenských významom,
napríklad environmentálne záujmy či záujmy spotrebi
teľov alebo zamestnancov. Zastúpenie sociálnych
záujmov a na sociálnych záujmoch zainteresovaných
strán, pokiaľ ide o európske normalizačné činnosti, sa
však vzťahuje najmä na činnosť organizácií a strán obha
jujúcich základné práva zamestnancov a pracovníkov,
napríklad odborové zväzy.

V záujme urýchlenia rozhodovacieho procesu by národné
normalizačné orgány a európske normalizačné organi
zácie mali uľahčovať prístup k informáciám o svojich
činnostiach prostredníctvom podpory využívania infor
mačných a komunikačných technológií (IKT) v ich vlast
ných normalizačných systémoch, napríklad tým, že
všetkým relevantným zúčastneným stranám poskytnú
ľahko používateľný mechanizmus na online konzultácie
na účel predkladania pripomienok k návrhom noriem
a zorganizujú virtuálne schôdze technických komisií,
a to aj prostredníctvom online konferencií alebo video
konferencií.

(1) Schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týka
júcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ
ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo
počas Uruguajského kola multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994)
(Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

14.11.2012

(19)

Normy môžu byť prínosom pre politiku Únie a pomáhať
jej pri riešení najdôležitejších spoločenských problémov,
ako je napríklad zmena klímy, udržateľné využívanie
zdrojov, inovácia, starnutie populácie, začleňovanie
osôb so zdravotným postihnutím, ochrana spotrebiteľa,
bezpečnosť práce a pracovné podmienky. Únia by mohla
vytvoriť konkurenčnú výhodu pre svoje podniky a uľahčiť
obchod, a to najmä pre MSP, ktoré tvoria väčšiu časť
európskych podnikov, podnietením tvorby európskych
alebo medzinárodných noriem pre tovary a technológie
na týchto rýchlo rastúcich trhoch v uvedených oblastiach.

(20)

Normy sú dôležitými nástrojmi konkurencieschopnosti
podnikov a osobitne MSP, ktorých zapojenie do procesu
normalizácie je dôležité z hľadiska technického pokroku
v Únii. Je preto dôležité, aby tento normalizačný rámec
nabádal MSP, aby sa aktívne zapájali do normalizačných
úsilí a prispievali k nim svojimi inovačnými technologic
kými riešeniami. Toto zahŕňa zvýšenie ich účasti na
národnej úrovni, kde môžu byť tieto podniky účinnejšie
vzhľadom na nižšie náklady a neexistujúce jazykové
bariéry. V dôsledku toho by sa týmto nariadením malo
zlepšiť zastúpenie a účasť MSP v národných aj európ
skych technických komisiách a uľahčiť ich efektívny
prístup k normám a ich informovanosť o nich.

(21)

Európske normy majú zásadný význam pre konkurencie
schopnosť MSP, ktoré však nie sú v niektorých prípadoch
v oblasti európskych normalizačných činností dostatočne
zastúpené. Toto nariadenie by preto malo povzbudiť
a uľahčiť primeranú účasť a zastúpenie MSP v procese
európskej normalizácie prostredníctvom subjektu, ktorý
je skutočne v kontakte s MSP a s organizáciami zastu
pujúcimi MSP na vnútroštátnej úrovni a ktorý MSP aj
náležite zastupuje.

(22)

Normy môžu mať významný vplyv na spoločnosť, najmä
na bezpečnosť a blaho občanov, účinnosť sietí, životné
prostredie, bezpečnosť práce a pracovné podmienky,
prístupnosť a iné oblasti verejného záujmu. Preto je
nevyhnutné zabezpečiť, aby sa posilnila úloha a prínos
zúčastnených spoločenských subjektov na tvorbe noriem,
a to prostredníctvom zvýšenej podpory organizácií zastu
pujúcich záujmy spotrebiteľov a environmentálne
a sociálne záujmy.

(23)

Povinnosť európskych normalizačných organizácií posil
ňovať a uľahčovať zastúpenie a účinné zapojenie všet
kých relevantných zainteresovaných strán neznamená
priznanie hlasovacích práv týmto zúčastneným stranám,
ak im však tieto hlasovacie práva nedávajú vnútorné
rokovacie poriadky európskych normalizačných organi
zácií.
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Systém európskej normalizácie by mal tiež zohľadniť
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu
tím (1). Je preto dôležité, aby organizácie obhajujúce
záujmy spotrebiteľov boli dostatočne zastúpené
a zohľadňovali záujmy osôb so zdravotným postihnutím.
Okrem toho by sa mala uľahčovať účasť osôb so zdra
votným postihnutím na procese normalizácie všetkými
dostupnými prostriedkami.

vaného predmetu pre trh a politické ciele stanovené
zákonodarcom a umožniť európskym normalizačným
organizáciám rýchlejšie reagovať na žiadosti týkajúce sa
normalizačnej činnosti.

(28)

Pred prerokúvaním otázok týkajúcich sa žiadostí
o európske normy alebo o európske normalizačné
produkty či námietok proti harmonizovaným normám
vo výbore zriadenom podľa tohto nariadenia by Komisia
mala viesť konzultácie s odborníkmi z členských štátov
napríklad zapojením výborov zriadených príslušnými
právnymi predpismi Únie alebo inými formami konzul
tácií s odborníkmi zo sektorov, kde takéto výbory neexi
stujú.

(29)

V niekoľkých smerniciach, ktorými sa harmonizujú
podmienky uvádzania výrobkov na trh, sa ustanovuje,
že Komisia môže žiadať od európskych normalizačných
organizácií prijatie harmonizovaných noriem, na základe
ktorých sa predpokladá zhoda s uplatniteľnými základ
nými požiadavkami. Mnohé z uvedených smerníc však
obsahujú široké spektrum ustanovení týkajúcich sa
námietok proti týmto normám, ak sa tieto normy
nevzťahujú na všetky uplatniteľné požiadavky alebo sa
na ne nevzťahujú v plnej miere. Rozdielne ustanovenia,
ktoré vedú k neistote hospodárskych subjektov a európ
skych normalizačných organizácií, sú obsiahnuté najmä
v smernici Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týka
júcich sa osobných ochranných prostriedkov (2), smernici
Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustano
vení týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich
kontrole na civilné použitie (3), smernici Európskeho
parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproxi
mácii vnútroštátnych právnych predpisov členských
štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov
určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfé
re (4), smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES
zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných práv
nych predpisov a správnych opatrení členských štátov
týkajúcich sa rekreačných plavidiel (5), smernici Európ
skeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týka
júcich sa výťahov (6), smernici Európskeho parlamentu
a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii
zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zaria
dení (7), smernici Európskeho parlamentu a Rady
2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (8), smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája
2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (9),
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES

Vzhľadom na význam normalizácie ako nástroja, ktorý
má podporovať politiky a legislatívu Únie, a s cieľom
zabrániť následne vznášaným námietkam proti harmoni
zovaným normám a ich následným zmenám je dôležité,
aby sa orgány verejnej moci zapájali do normalizácie vo
všetkých etapách vývoja týchto noriem, ktoré sa ich
môžu dotýkať, a najmä v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú
harmonizačné právne predpisy Únie na výrobky.

(26)

Normy by mali zohľadňovať environmentálne vplyvy
počas životného cyklu výrobkov a služieb. Spoločné
výskumné centrum Komisie (JRC) vyvinulo dôležité
a verejne dostupné nástroje na posudzovanie takýchto
vplyvov počas životného cyklu. Toto nariadenie by teda
malo zabezpečiť, aby JRC mohlo zohrávať aktívnu úlohu
v európskom systéme normalizácie.

(27)

Životaschopnosť spolupráce medzi Komisiou a systémom
európskej normalizácie závisí od dôkladného plánovania
budúcich žiadostí na tvorbu noriem. Toto plánovanie by
sa mohlo zlepšiť, a to najmä prostredníctvom prínosu
zainteresovaných strán vrátane orgánov dohľadu nad
trhom, zavedením mechanizmov na zhromažďovanie
stanovísk a uľahčovaním výmeny informácií medzi všet
kými zainteresovanými stranami. Keďže v smernici
98/34/ES sa už ustanovuje možnosť požiadať európske
normalizačné organizácie, aby vypracovali európske
normy, je vhodné zaviesť lepšie a transparentnejšie
plánovanie v rámci ročného pracovného programu,
ktorý by mal obsahovať prehľad všetkých požiadaviek
na normy, ktoré má Komisia v úmysle predložiť európ
skym normalizačným organizáciám. Je nevyhnutné
zabezpečiť vysokú úroveň spolupráce medzi európskymi
normalizačnými organizáciami a európskymi organizá
ciami zainteresovaných strán, ktoré sú oprávnené čerpať
finančné prostriedky Únie v súlade s týmto nariadením,
a Komisiou pri zostavovaní jej ročného pracovného
programu Únie pre normalizáciu a pri príprave žiadostí
o normy, aby bolo možné analyzovať význam navrho

(1) Schválený rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009
o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach
osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v.
EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).
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(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

ES L 399, 30.12.1989, s. 18.
ES L 121, 15.5.1993, s. 20.
ES L 100, 19.4.1994, s. 1.
ES L 164, 30.6.1994, s. 15.
ES L 213, 7.9.1995, s. 1.
ES L 181, 9.7.1997, s. 1.
EÚ L 135, 30.4.2004, s. 1.
EÚ L 154, 14.6.2007, s. 1.
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z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou činnos
ťou (1) a smernici Európskeho parlamentu a Rady
2009/105/ES zo 16. septembra 2009 týkajúcej sa jedno
duchých tlakových nádob (2). Preto je nevyhnutné
zahrnúť do tohto nariadenia jednotný postup stanovený
v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady
č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na
uvádzanie výrobkov na trh (3), vypustiť príslušné ustano
venia v týchto smerniciach a na Európsky parlament
rozšíriť právo namietať proti harmonizovanej norme
v súlade s týmto nariadením.

(30)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

Orgány verejnej moci by mali čo najlepšie využívať celý
rozsah príslušných technických špecifikácií pri obstará
vaní hardvéru, softvéru a služieb informačných technoló
gií, a to napríklad tak, že vyberajú technické špecifikácie,
ktoré môžu uplatňovať všetci zainteresovaní dodávatelia,
čím sa umožní väčšia hospodárska súťaž a zníži sa riziko
odkázanosti na obmedzený okruh dodávateľov. V smer
nici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES
z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania
subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodár
stva, energetiky, dopravy a poštových služieb (4), v smer
nici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES
z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania
verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (5),
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES
z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie
určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru
a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo
obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti (6)
a v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002
z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťa
hujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7),
sa stanovuje, že technické špecifikácie vo verejnom obsta
rávaní by mali byť vyjadrené odkazom na národné
normy, ktoré preberajú európske normy, na európske
technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie,
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy
zavedené európskymi normalizačnými organizáciami
alebo ak takéto neexistujú, tak na národné normy,
národné technické osvedčenia alebo národné technické
špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie,
výpočtu a vykonania prác a používania výrobkov alebo
ich ekvivalent. Technické špecifikácie IKT však často
vypracúvajú iné organizácie, ktoré tvoria normy, a tieto
normy nepatria do žiadnej z kategórií noriem a osvedčení
stanovených v smerniciach 2004/17/ES, 2004/18/ES
alebo 2009/81/ES alebo nariadení (ES, Euratom)
č. 2342/2002. Z toho dôvodu je potrebné stanoviť
možnosť, aby sa technické špecifikácie v prípade
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

EÚ L 122, 16.5.2009, s. 6.
EÚ L 264, 8.10.2009, s. 12.
EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.
EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.
ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

14.11.2012

verejného obstarávania mohli odvolávať na technické
špecifikácie IKT s cieľom zareagovať na rýchly vývoj
IKT, uľahčiť poskytovanie cezhraničných služieb,
podporiť hospodársku súťaž, interoperabilitu a inováciu.

(31)

Technické špecifikácie, ktoré neboli prijaté európskymi
normalizačnými organizáciami, nemajú rovnaké posta
venie ako európske normy. Niektoré technické špecifi
kácie IKT nie sú vypracované v súlade so zakladajúcimi
zásadami. Preto by sa v tomto nariadení mal stanoviť
postup na určenie technických špecifikácií IKT, na ktoré
by sa mohlo odkazovať vo verejnom obstarávaní, zahŕňa
júci rozsiahle konzultácie širokého spektra zainteresova
ných strán vrátane európskych normalizačných organizá
cií, podnikov a orgánov verejnej moci. V tomto nariadení
by sa tiež mali stanoviť požiadavky vo forme zoznamu
kritérií na tieto technické špecifikácie a s nimi súvisiace
postupy vypracúvania. Požiadavky na určenie technic
kých špecifikácií IKT by mali zabezpečiť, aby sa dodržia
vali ciele verejnej politiky a spoločenské potreby, a mali
by byť založené na zakladajúcich zásadách.

(32)

S cieľom podporovať ďalšiu inováciu a hospodársku
súťaž by určenie konkrétnej technickej špecifikácie
nemalo vylučovať konkurenčnú technickú špecifikáciu,
pokiaľ ide o jej určenie v súlade s ustanoveniami tohto
nariadenia. Každé určenie by malo byť podmienené
splnením kritérií a dosiahnutím významnej úrovne
akceptácie technickej špecifikácie na trhu.

(33)

Určené technické špecifikácie IKT by mohli prispieť
k vykonávaniu rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 922/2009/ES zo 16. septembra 2009 o rieše
niach interoperability pre európske orgány verejnej
správy (ISA) (8), ktoré na obdobie rokov 2010 až 2015
ustanovuje program pre riešenia interoperability pre
európske orgány verejnej správy a pre inštitúcie a orgány
Únie, pričom poskytuje spoločne využívané riešenia,
ktoré uľahčujú interoperabilitu.

(34)

V oblasti IKT môžu vzniknúť situácie, keď je vhodné
nabádať na používanie príslušných noriem alebo vyža
dovať súlad s príslušnými normami na úrovni Únie
s cieľom zabezpečiť interoperabilitu na jednotnom trhu
a zvýšiť slobodu voľby pre používateľov. Za iných okol
ností sa môže stať, že špecifické európske normy už viac
nespĺňajú potreby spotrebiteľov alebo bránia technic
kému pokroku. Z týchto dôvodov smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komu
nikačné siete a služby (9) umožňuje Komisii, aby

(8) Ú. v. EÚ L 260, 3.10.2009, s. 20.
(9) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
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pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa
vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločen
stiev (2), a článku 168 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES,
Euratom) č. 2342/2002. Rovnaké ustanovenia by sa
mali vzťahovať na tie orgány, ktoré – hoci nie sú uznané
za európske normalizačné organizácie v tomto nariadení
– boli poverené v základnom akte a ich úlohou je vyko
návanie prípravných prác na podporu európskej norma
lizácie v spolupráci s európskymi normalizačnými orga
nizáciami.

v prípade potreby požadovala od európskych normalizač
ných organizácií vypracovanie noriem, zostavila a uverej
nila v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam noriem
alebo špecifikácií s cieľom nabádať na ich používanie
alebo uložiť ich povinné uplatňovanie alebo odstrániť
normy alebo špecifikácie z tohto zoznamu.

(35)

Toto nariadenie by nemalo brániť európskym normali
začným organizáciám pokračovať v tvorbe noriem
v oblasti IKT a posilňovať svoju spoluprácu s inými
orgánmi, ktoré tvoria normy, osobitne v oblasti IKT,
s cieľom zabezpečiť koherenciu a predchádzať roztriešte
nosti alebo duplicite počas implementácie noriem a špeci
fikácií.

(36)

Postup určovania technických špecifikácií IKT ustanovený
v tomto nariadení by nemal ohroziť koherenciu európ
skeho systému normalizácie. Preto by toto nariadenie
malo stanoviť aj podmienky, za akých sa technická špeci
fikácia môže považovať za takú, ktorá nie je v rozpore
s európskymi normami.

(37)

Pred určením technických špecifikácií IKT, na ktoré sa
môžu uviesť odkazy vo verejnom obstarávaní, by sa
mala využiť mnohostranná platforma zriadená rozhod
nutím Komisie z 28. novembra 2011 (1) ako konzultačné
fórum pre európske a vnútroštátne zainteresované strany,
európske normalizačné organizácie a členské štáty
s cieľom zabezpečiť zákonnosť procesu.

(38)

V rozhodnutí č. 1673/2006/ES sa stanovujú pravidlá
týkajúce sa príspevku Únie k financovaniu európskej
normalizácie s cieľom zabezpečiť, aby sa európske
normy a iné európske normalizačné produkty vypracú
vali a revidovali na podporu cieľov, právnych predpisov
a politiky Únie. Na účely administratívneho a rozpočto
vého zjednodušenia je vhodné začleniť ustanovenia
daného rozhodnutia do tohto nariadenia a použiť čo
najjednoduchšie postupy vždy, keď je to možné.

(39)

Vzhľadom na mimoriadne veľký vplyv európskej norma
lizácie na podporu právnych predpisov a politík Únie
a rozličné typy normalizačnej činnosti je potrebné
stanoviť rôzne spôsoby financovania. Ide hlavne o granty
bez výzvy na predkladanie návrhov pre európske norma
lizačné organizácie a národné normalizačné orgány
v súlade s ustanoveniami článku 110 ods. 1 druhého

(1) Ú. v. EÚ C 349, 30.11.2011, s. 4.
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(40)

Vzhľadom na to, že európske normalizačné organizácie
poskytujú priebežnú podporu činnostiam Únie, mali by
mať k dispozícii účinné a výkonné ústredné sekretariáty.
Komisia by preto mala mať možnosť poskytnúť týmto
organizáciám sledujúcim cieľ všeobecného európskeho
záujmu granty, ktoré v prípade prevádzkových grantov
neuplatňujú princíp každoročného zníženia ustanovený
v článku 113 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom)
č. 1605/2002.

(41)

Rozhodnutie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa usta
novuje rámcový program pre konkurencieschopnosť
a inovácie (2007 – 2013) (3), rozhodnutie Európskeho
parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES z 18. decembra
2006, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva
v oblasti spotrebiteľskej politiky (2007 – 2013) (4),
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 614/2007 z 23. mája 2007 o financovaní nástroja
pre životné prostredie (LIFE+) (5) už stanovujú možnosť
finančnej podpory európskych organizácií zastupujúcich
MSP, spotrebiteľov a environmentálne záujmy v normali
zácii, zatiaľ čo osobitné granty sa poskytujú európskym
organizáciám zastupujúcim sociálne záujmy v normalizá
cii. Financovanie podľa rozhodnutia č. 1639/2006/ES,
rozhodnutia č. 1926/2006/ES a nariadenia (ES)
č. 614/2007 sa skončí 31. decembra 2013. Pre vývoj
európskej normalizácie je podstatné pokračovať
v podpore aktívnej účasti európskych organizácií zastu
pujúcich MSP, spotrebiteľov a environmentálne a sociálne
záujmy. Takéto organizácie sledujú všeobecný európsky
záujem a prostredníctvom špecifického mandátu, ktorí
im udelili národné neziskové organizácie, tvoria európsku
sieť zastupujúcu neziskové organizácie činné v členských
štátoch a podporujúcu zásady a politiky, ktoré sú v súlade
s cieľmi zmlúv. Vzhľadom na rámec, v ktorom fungujú,
a svoje štatutárne ciele európske organizácie zastupujúce
MSP, spotrebiteľov a environmentálne a sociálne záujmy
v oblasti európskej normalizácie zohrávajú trvalú úlohu,
ktorá má pre ciele a politiky Únie zásadný význam.

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.

ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.
EÚ L 404, 30.12.2006, s. 39.
EÚ L 149, 9.6.2007, s. 1.
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ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev
pred spreneverou a inými podvodmi (2) a nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999
z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európ
skym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (3).

Z toho dôvodu by Komisia mala mať možnosť pokra
čovať v poskytovaní grantov týmto organizáciám bez
toho, aby sa v prípade prevádzkových grantov uplatňo
vala zásada ročného zníženia ustanovená v článku 113
ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(42)

(43)

(44)

(45)

Financovanie normalizačných činností by malo byť
schopné pokrývať aj prípravné alebo doplnkové činnosti
súvisiace s tvorbou európskych noriem alebo európskych
normalizačných produktov pre výrobky a pre služby. Ide
najmä o práce, ktoré zahŕňajú výskum, vypracovanie
prípravných dokumentov pre legislatívu, vykonávanie
medzilaboratórnych skúšok a validáciu alebo hodnotenie
noriem. Podpora normalizácie na európskej i medziná
rodnej úrovni by tiež mala ďalej pokračovať prostredníc
tvom programov týkajúcich sa technickej pomoci tretím
krajinám a spolupráce s nimi. S cieľom zlepšiť prístup na
trh a posilniť konkurencieschopnosť podnikov v Únii by
mala existovať možnosť poskytovania grantov iným
organizáciám na základe výzvy na predkladanie návrhov
alebo ak to bude potrebné, prostredníctvom verejného
obstarávania.

Cieľom financovania Úniou by mala byť tvorba európ
skych noriem alebo európskych normalizačných
produktov pre výrobky a pre služby a uľahčenie ich
používania v podnikoch prostredníctvom väčšej podpory
ich prekladov do rôznych úradných jazykov Únie, aby
MSP mohli v plnej miere využívať chápanie európskych
noriem a ich uplatňovanie, aby sa posilnila koherencia
systému európskej normalizácie a zabezpečil sa spravod
livý a transparentný prístup k európskym normám pre
všetkých účastníkov trhu v celej Únii. Je to osobitne
dôležité v prípadoch, keď používanie noriem umožňuje
súlad s príslušnými právnymi predpismi Únie.

(46)

S cieľom aktualizovať zoznam európskych normalizač
ných organizácií a prispôsobiť kritériá pre organizácie
zastupujúce MSP a zainteresované spoločenské strany
ďalšiemu vývoju, pokiaľ ide o ich neziskovú povahu
a zastúpenie, právomoc prijímať akty v súlade s článkom
290 ZFEÚ by mala byť delegovaná na Komisiu, pokiaľ
ide o zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu. Je
osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných
prác uskutočňovala náležité konzultácie aj na expertnej
úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a náležité
postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parla
mentu a Rade.

(47)

Výbor zriadený týmto nariadením by mal Komisii
pomáhať vo všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania
tohto nariadenia s náležitým zohľadnením názorov
expertov v sektoroch.

(48)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania
tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykoná
vacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa usta
novujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na
základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie (4).

(49)

Konzultačný postup by sa mal použiť na prijímanie
vykonávacích aktov, pokiaľ ide o námietky proti harmo
nizovaným normám, ktoré Komisia považuje za opráv
nené, a keď odkazy na príslušnú harmonizovanú normu
ešte neboli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie,
za predpokladu, že príslušná norma ešte neviedla k pred
pokladu o zhode so základnými požiadavkami stanove
nými v uplatniteľných harmonizačných právnych pred
pisoch Únie.

(50)

Postup preskúmania by sa mal použiť pri každej norma
lizačnej žiadosti predloženej európskym normalizačným
organizáciám a pri prijímaní vykonávacieho aktu, pokiaľ
ide o námietky proti harmonizovaným normám, a keď
odkazy na príslušnú harmonizovanú normu už boli
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, za pred
pokladu, že takéto rozhodnutie by mohlo mať dôsledky
na predpoklad zhody s uplatniteľnými základnými požia
davkami.

Na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia
by mala existovať možnosť využívať potrebné odborné
posudky najmä v oblasti auditu a finančného riadenia,
ako aj vhodné prostriedky administratívnej podpory na
uľahčenie tohto vykonávania a možnosť pravidelného
hodnotenia významu činností tvoriacich predmet finan
covania Úniou, aby sa zabezpečila jeho užitočnosť
a vplyv.

Mali by sa prijať vhodné opatrenia na zabránenie
podvodom a nezrovnalostiam a na spätné nadobudnutie
nesprávne vyplatených finančných prostriedkov v súlade
s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95
z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov
Európskych spoločenstiev (1), nariadením Rady (Euratom,
ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách
a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom

(1) Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.
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(2) Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.
(3) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Na dosiahnutie hlavných cieľov tohto nariadenia
a uľahčenie urýchlených postupov rozhodovania, ako aj
na zníženie celkového času vypracúvania noriem by sa
čo najviac mali využívať procesné opatrenia ustanovené
v nariadení (EÚ) č. 182/2011, ktoré umožňujú pred
sedovi príslušného výboru určovať termín, do ktorého
by mal výbor oznámiť svoje stanovisko podľa nalieha
vosti prípadu. Okrem toho by malo byť možné v odôvod
nených prípadoch získať stanovisko výboru písomným
postupom, a ak sa člen výboru nevyjadrí, malo by sa
to považovať za tichý súhlas.

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečenie účinnosti
a efektívnosti noriem a normalizácie ako nástrojov poli
tiky Únie prostredníctvom spolupráce medzi európskymi
normalizačnými organizáciami, národnými normalizač
nými orgánmi, členskými štátmi a Komisiou, tvorba
európskych noriem a európskych normalizačných
produktov na výrobky a na služby, ktoré sa používajú
na podporu legislatívy a politík Únie, určenie technických
špecifikácií IKT, na ktoré sa môžu uvádzať odkazy, finan
covanie európskej normalizácie a účasť zainteresovaných
strán na európskej normalizácii nie je možné uspokojivo
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich
rozsahu a vplyvu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni
Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou
subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou
proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie
nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto
cieľov.

Smernice 89/686/EHS, 93/15/EHS, 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 by sa preto mali zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

Rozhodnutie č. 1673/2006/ES a rozhodnutie 87/95/EHS
by sa mali zrušiť,
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Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia
pojmov:
1. „norma“ je technická špecifikácia prijatá uznaným normali
začným orgánom na opakované alebo nepretržité používa
nie; súlad s ňou nie je povinný a je jednou z nasledujúcich
technických špecifikácií:
a) „medzinárodná norma“ je norma prijatá medziná
rodným normalizačným orgánom;
b) „európska norma“ je norma prijatá jednou z európskych
normalizačných organizácií;
c) „harmonizovaná norma“ je európska norma, ktorá bola
prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie
harmonizovaných právnych predpisov Únie;
d) „národná norma“ je norma prijatá národným normali
začným orgánom;
2. „európsky normalizačný produkt“ je akákoľvek iná tech
nická špecifikácia okrem európskej normy, ktorú prijala
európska normalizačná organizácia na opakované alebo
nepretržité používanie, a súlad s ňou nie je povinný;
3. „návrh normy“ je dokument obsahujúci text technických
špecifikácií vzťahujúcich sa na daný predmet, o ktorého
prijatí sa uvažuje v súlade s príslušným postupom na prijí
manie príslušných noriem, je v tvare, v akom sa nachádza
po vykonaní prípravných prác a v akom je daný na verejné
pripomienkovania alebo hlasovanie;
4. „technická špecifikácia“ je dokument, v ktorom sú uvedené
technické požiadavky, ktoré má spĺňať produkt, postup,
služba alebo systém, a ktorý stanoví jeden alebo viac nasle
dujúcich prvkov:

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá spolupráce medzi
európskymi normalizačnými organizáciami, národnými norma
lizačnými orgánmi, členskými štátmi a Komisiou, pravidlá
tvorby európskych noriem a európskych normalizačných
produktov pre výrobky a pre služby na podporu legislatívy
a politík Únie, na určovanie technických špecifikácií IKT,
ktoré sú oprávnené na odkazovanie, na financovanie európskej
normalizácie a na účasť zainteresovaných strán na európskej
normalizácii.

a) charakteristiky, ktoré sa od výrobku vyžadujú, ako je
napríklad stupeň kvality, výkonnosť, interoperabilita,
ochrana životného prostredia, ochrana zdravia, bezpeč
nosť alebo rozmery vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa
na výrobok z hľadiska názvu, pod ktorým sa predáva,
terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód,
balenia, značenia alebo označovania a postupov posu
dzovania zhody;
b) výrobné metódy a postupy vzťahujúce sa na
poľnohospodárske výrobky vymedzené v článku 38
ods. 1 ZFEÚ, výrobky určené na spotrebu ľudí a zvierat
a lieky, ako aj výrobné metódy a postupy vzťahujúce sa
na iné výrobky v prípadoch, keď majú vplyv na charak
teristiky týchto výrobkov;
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c) charakteristiky, ktoré sa od služby vyžadujú, ako je
napríklad úroveň kvality, výkonnosť, interoperabilita,
ochrana životného prostredia, zdravia alebo bezpečnosti,
vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytovateľa,
pokiaľ ide o informácie, ktoré má sprístupniť príjem
covi, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 až 3 smernice
2006/123/ES;

d) metódy a kritériá na posudzovanie parametrov staveb
ných výrobkov definované v článku 2 bode 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované
podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (1),
v súvislosti s ich základnými charakteristikami;

5. „technická špecifikácia IKT“ je technická špecifikácia
v oblasti informačných a komunikačných technológií;

6. „výrobok“ je každý priemyselne vyrobený výrobok a každý
poľnohospodársky výrobok vrátane rybích výrobkov;

7. „služba“ je akákoľvek samostatne zárobková hospodárska
činnosť, ktorá sa bežne poskytuje za odplatu, ako určuje
článok 57 ZFEÚ;

8. „európska normalizačná organizácia“ je organizácia uvedená
v prílohe I;

9. „medzinárodný normalizačný orgán“ je Medzinárodná orga
nizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná elektrotech
nická komisia (IEC ) a Medzinárodná telekomunikačná únia
(ITU);

10. „národný normalizačný orgán“ je orgán oznámený Komisii
členským štátom v súlade s článkom 27 tohto nariadenia.

KAPITOLA II
TRANSPARENTNOSŤ A ZAPOJENIE ZÚČASTNENÝCH STRÁN

14.11.2012

2.
V pracovnom programe sa v prípade každej normy
a európskeho normalizačného produktu uvedie:

a) predmet;

b) dosiahnutý stupeň vypracovania noriem a európskych
normalizačných produktov;

c) odkazy na všetky medzinárodné normy, ktoré sa použili ako
základ.

3.
Každá európska normalizačná organizácia a národný
normalizačný orgán sprístupní svoj pracovný program na svojej
webovej stránke alebo na akejkoľvek inej verejne dostupnej
webovej stránke a sprístupní oznam o existencii pracovného
programu vo vnútroštátnej alebo ak to bude potrebné, v európ
skej publikácii o normalizačných činnostiach.

4.
Najneskôr v čase uverejnenia pracovného programu každá
európska normalizačná organizácia a národný normalizačný
orgán informuje o jeho existencii ostatné európske normali
začné organizácie a národné normalizačné orgány a Komisiu.
Komisia poskytne uvedené informácie členským štátom
prostredníctvom výboru uvedeného v článku 22.

5.
Národné normalizačné orgány nesmú vzniesť námietku
proti tomu, aby sa predmet normalizácie uvedený v ich
pracovnom programe prerokúval na európskej úrovni v súlade
s pravidlami stanovenými európskymi normalizačnými organi
záciami, ani nesmú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla
ovplyvniť rozhodnutie v tomto smere.

6.
Národné normalizačné orgány neprijmú počas prípravy
harmonizovanej normy ani po jej schválení žiadne opatrenia,
ktoré by mohli narušiť plánovanú harmonizáciu, a najmä
v danej oblasti nezverejnia žiadnu novú ani revidovanú národnú
normu, ktorá nie je úplne v súlade s akoukoľvek existujúcou
harmonizovanou normou. Po zverejnení novej harmonizovanej
normy sa všetky národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore,
v primeranej lehote zrušia.

Článok 3
Transparentnosť pracovných programov normalizačných
orgánov
1.
Najmenej raz za rok každá európska normalizačná orga
nizácia a každý národný normalizačný orgán vypracuje svoj
pracovný program. Tento pracovný program obsahuje infor
mácie o normách a európskych normalizačných produktoch,
ktoré má európska normalizačná organizácia alebo národný
normalizačný orgán v úmysle pripraviť alebo zmeniť a doplniť,
ktoré pripravuje alebo mení a dopĺňa a ktoré prijali v období
predchádzajúceho pracovného programu, s výnimkou prípadov,
pri ktorých by išlo o totožnú alebo ekvivalentnú transpozíciu
medzinárodných alebo európskych noriem.
(1) Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

Článok 4
Transparentnosť noriem
1.
Každá európska normalizačná organizácia a národný
normalizačný orgán zasiela aspoň v elektronickej podobe všetky
návrhy národných noriem, európskych noriem alebo európ
skych normalizačných produktov ostatným európskym norma
lizačným organizáciám, národným normalizačným orgánom
alebo Komisii na základe ich žiadosti.

2.
Každá európska normalizačná organizácia a národný
normalizačný orgán odpovie do troch mesiacov na všetky
pripomienky prijaté od ktorejkoľvek inej európskej
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normalizačnej organizácie, národnej normalizačnej organizácie
alebo od Komisie v súvislosti s návrhom uvedeným v odseku 1
a náležite ich zohľadní.
3.
Keď národný normalizačný orgán dostane pripomienky
poukazujúce na to, že navrhovaná norma bude mať negatívny
vplyv na vnútorný trh, bude pred prijatím normy konzultovať
s európskymi normalizačnými organizáciami a Komisiou.
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nickej úrovni v normalizačných činnostiach týkajúcich sa novej
oblasti s významnými dôsledkami z hľadiska politiky alebo
technických inovácií, ak sa príslušné právne subjekty zúčastnili
na projekte, ktorý súvisí s touto oblasťou a ktorý je financovaný
z prostriedkov Únie v súlade s viacročným rámcovým
programom pre činnosti v oblasti výskumu, inovácie a techno
logického rozvoja prijatým podľa článku 182 ZFEÚ.
Článok 6

4.

Národné normalizačné orgány:

a) zabezpečia prístup k návrhom národných noriem takým
spôsobom, aby všetky príslušné strany, najmä tie so sídlom
v iných členských štátoch, mali možnosť predložiť pripo
mienky;
b) umožnia ostatným národným normalizačným orgánom, aby
sa aktívne alebo pasívne zúčastnili na plánovaných činnos
tiach prostredníctvom vyslania pozorovateľa.
Článok 5
Zapojenie zainteresovaných strán do európskej
normalizácie
1.
Európske normalizačné organizácie podporujú a uľahčujú
vhodné zastúpenie a efektívne zapojenie všetkých relevantných
zainteresovaných strán vrátane MSP, spotrebiteľských organi
zácií a zainteresovaných strán z oblasti životného prostredia
a zo sociálnej oblasti pri ich normalizačnej činnosti. Podporujú
a uľahčujú takéto zastúpenie a zapojenie najmä prostredníctvom
európskych organizácií týchto zainteresovaných strán, ktoré sú
oprávnené čerpať finančné prostriedky Únie v súlade s týmto
nariadením na úrovni tvorby politiky a v týchto fázach vypra
cúvania európskych noriem alebo európskych normalizačných
produktov:
a) návrh a prijatie nových pracovných položiek;
b) technická diskusia o návrhoch;

Prístup MSP k normám
1.
Národné normalizačné orgány podporujú a uľahčujú
prístup MSP k normám a procesu tvorby noriem s cieľom
dosiahnuť vyššiu úroveň účasti na systéme normalizácie
napríklad tým, že:
a) vo svojich ročných pracovných programoch vymedzia
projekty v oblasti normalizácie, ktoré sú osobitne zaujímavé
pre MSP;
b) poskytujú MSP prístup k normalizačným činnostiam bez
toho, aby im ukladali povinnosť stať sa členom národného
normalizačného orgánu;
c) poskytnú bezplatný prístup alebo osobitné sadzby na účasť
na normalizačných činnostiach;
d) poskytnú bezplatný prístup k návrhu noriem;
e) bezplatne sprístupnia výťah z noriem na svojich webových
stránkach;
f) uplatnia osobitné sadzby za poskytovanie noriem alebo
poskytovaním balíkov noriem za zníženú cenu.
2.
Národné normalizačné orgány si vymieňajú osvedčené
postupy, ktorých cieľom je zvýšiť účasť MSP na normalizačných
činnostiach a rozšíriť a uľahčiť MSP používanie noriem.

c) predloženie pripomienok k návrhom;
d) revízia existujúcich európskych noriem alebo európskych
normalizačných produktov;
e) šírenie informácií týkajúcich sa prijatých európskych noriem
alebo európskych normalizačných produktov a zvyšovanie
povedomia o nich.
2.
Európske normalizačné organizácie popri spolupráci
s orgánmi dohľadu nad trhom v členských štátoch, výskum
nými zariadeniami Komisie a európskymi organizáciami zainte
resovaných strán, ktoré sú oprávnené čerpať finančné
prostriedky Únie v súlade s týmto nariadením, podporujú
a uľahčujú primerané zastúpenie a účasť podnikov, výskumných
stredísk, univerzít a ďalších právnických osôb na odborno-tech

3.
Národné normalizačné orgány zasielajú európskym
normalizačným organizáciám výročné správy o svojich činnos
tiach v odsekoch 1 a 2 a o všetkých ostatných opatreniach,
ktoré prijali v záujme zlepšenia podmienok účasti MSP na
procese tvorby noriem. Národné normalizačné orgány uverej
ňujú tieto správy na svojich webových stránkach.
Článok 7
Zapojenie orgánov verejnej moci do európskej
normalizácie
Tam, kde je to vhodné, členské štáty podporujú zapojenie
orgánov verejnej moci vrátane orgánov vykonávajúcich dohľad
nad trhom do normalizačných činností na národnej úrovni
zameraných na tvorbu alebo revíziu noriem požadovaných
Komisiou v súlade s článkom 10.
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KAPITOLA III
EURÓPSKE NORMY A EURÓPSKE NORMALIZAČNÉ
PRODUKTY NA PODPORU LEGISLATÍVY A POLITÍK ÚNIE

Článok 8
Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu
1.
Komisia prijme ročný pracovný program Únie pre
európsku normalizáciu, v ktorom identifikuje strategické
priority európskej normalizácie pri zohľadnení dlhodobých stra
tégií rastu Únie. V pracovnom programe sú uvedené európske
normy a európske normalizačné produkty, ktoré má Komisia
v úmysle vyžadovať od európskych normalizačných organizácií
v súlade s článkom 10.

2.
V ročnom pracovnom programe Únie pre európsku
normalizáciu sa vymedzia špecifické ciele a politiky, ku ktorým
má Komisia v úmysle žiadať európske normy a ostatné
európske normalizačné produkty od európskych normalizač
ných organizácií v súlade s článkom 10. V naliehavých prípa
doch môže Komisia vzniesť žiadosť bez predchádzajúceho
oznámenia.

3.
Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu
zahŕňa tiež ciele súvisiace s medzinárodným rozmerom európ
skej normalizácie, ktoré podporujú legislatívu a politiky Únie.

4.
Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu
sa prijme až po uskutočnení širokej konzultácie s relevantnými
zainteresovanými stranami vrátane európskych normalizačných
organizácií a európskych organizácií zainteresovaných strán,
ktoré sú oprávnené čerpať finančné prostriedky Únie v súlade
s týmto nariadením a s členskými štátmi prostredníctvom
výboru uvedeného v článku 22 tohto nariadenia.

5.
Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu
Komisia sprístupní po jeho prijatí na svojej webovej stránke.

Článok 9

14.11.2012

jednej alebo viacerých európskych normalizačných organizácií.
Európska norma a európsky normalizačný produkt vychádzajú
z potrieb trhu, zohľadňujú verejný záujem, ako aj politické ciele
jasne uvedené v žiadosti Komisie a vznikajú na základe
konsenzu. Komisia určí požiadavky na obsah, ktoré musí splniť
požadovaný dokument, ako aj termín jeho prijatia.

2.
Rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa prijímajú v súlade
s postupom ustanoveným v článku 22 ods. 3 po konzultácii
s európskymi normalizačnými organizáciami a európskymi
organizáciami zainteresovaných strán, ktoré sú oprávnené
čerpať finančné prostriedky Únie v súlade s týmto nariadením,
ako aj s výborom zriadeným príslušným právnym predpisom
Únie, ak takýto výbor existuje, alebo po iných formách konzul
tácie so sektorovými expertmi.

3.
Príslušná európska normalizačná organizácia do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti uvedie, či akceptuje žiadosť
uvedenú v odseku 1.

4.
Pri predložení žiadosti o financovanie Komisia informuje
príslušné európske normalizačné organizácie do dvoch
mesiacov od doručenia akceptácie uvedenej v odseku 3
o udelenie grantu na navrhnutie európskej normy alebo európ
skeho normalizačného produktu.

5.
Európske normalizačné organizácie informujú Komisiu
o činnostiach, ktoré vykonali na účely vypracovania doku
mentov uvedených v odseku 1. Komisia spolu s európskymi
normalizačnými organizáciami posúdi súlad dokumentov vypra
covaných európskymi normalizačnými organizáciami s jej
pôvodnou žiadosťou.

6.
Ak harmonizovaná norma spĺňa požiadavky, ktoré sú
stanovené v príslušných harmonizačných právnych predpisoch
Únie a na ktoré sa má vzťahovať, Komisia bezodkladne uverejní
odkaz na takúto harmonizovanú normu v Úradnom vestníku
Európskej únie alebo iným spôsobom v súlade s podmienkami
stanovenými v príslušnom harmonizačnom právnom predpise
Únie.

Spolupráca s výskumnými zariadeniami
Výskumné zariadenia Komisie prispievajú k príprave ročného
pracovného programu Únie pre európsku normalizáciu uvede
ného v článku 8 a poskytujú európskym normalizačným orga
nizáciám v rozsahu svojej odbornosti vedecké znalosti s cieľom
zabezpečiť, aby európske normy zohľadňovali hospodársku
konkurencieschopnosť a potreby spoločnosti, napríklad udrža
teľnosť životného prostredia, otázky bezpečnosti a ochrany.

Článok 10
Žiadosti o normalizačné práce predložené európskym
normalizačným organizáciám
1.
Komisia môže v rámci obmedzení právomocí stanovených
v zmluvách žiadať vypracovanie návrhu európskej normy alebo
európskeho normalizačného produktu v stanovenej lehote od

Článok 11
Formálne námietky proti harmonizovaným normám
1.
Ak sa členský štát alebo Európsky parlament domnieva, že
harmonizovaná norma nespĺňa úplne požiadavky, ktoré sú
stanovené v príslušných harmonizačných právnych predpisoch
Únie a na ktoré sa má vzťahovať, informuje o tom Komisiu
s uvedením podrobného vysvetlenia a Komisia po konzultácii
s výborom zriadeným príslušným harmonizačným právnym
predpisom Únie, ak existuje, alebo po iných formách konzul
tácie so sektorovými expertmi rozhodne, či:

a) v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní, neuverejní alebo
uverejní s obmedzením odkazy na príslušnú harmonizovanú
normu;
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b) v Úradnom vestníku Európskej únie ponechá, ponechá s obme
dzením alebo zruší odkazy na príslušnú harmonizovanú
normu.
2.
Komisia zverejní informácie o harmonizovaných normách,
o ktorých sa rozhodovalo podľa odseku 1, na svojej webovej
stránke.
3.
Komisia informuje o rozhodnutí uvedenom v odseku 1
príslušnú európsku normalizačnú organizáciu a v prípade
potreby požiada o revíziu príslušných harmonizovaných
noriem.
4.
Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku sa
prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku
22 ods. 2.
5.
Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. b) tohto článku sa
prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku
22 ods. 3.
Článok 12
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v prílohe II, Komisia môže na návrh členského štátu alebo
z vlastnej iniciatívy rozhodnúť o určení pozmenenej technickej
špecifikácie IKT alebo o zrušení jej určenie.

3.
Rozhodnutia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa prijímajú po
konzultácii s európskou mnohostrannou platformou zaintereso
vaných strán pre normalizáciu IKT, ktorá zahŕňa európske
normalizačné organizácie, členské štáty a príslušné zaintereso
vané strany, a po konzultácii s výborom zriadeným príslušným
právnym predpisom Únie, ak existuje, alebo po iných formách
konzultácie so sektorovými expertmi, ak takýto výbor neexi
stuje.

Článok 14
Používanie technických špecifikácií IKT vo verejnom
obstarávaní
Technické špecifikácie IKT uvedené v článku 13 tohto naria
denia predstavujú spoločné technické špecifikácie uvedené
v smerniciach 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES a v naria
dení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Oznamovanie organizáciám zainteresovaných strán
V rámci zaistenia riadnych konzultácií a významu pre trh
Komisia vytvorí systém oznamovania pre všetky zainteresované
strany vrátane európskych normalizačných organizácií a európ
skych organizácií zainteresovaných strán, ktoré sú oprávnené
čerpať finančné prostriedky Únie v súlade s týmto nariadením,
pred:
a) prijatím ročného pracovného programu Únie pre európsku
normalizáciu uvedeného v článku 8 ods. 1;
b) prijatím žiadostí
v článku 10;

o

normalizačné

práce

uvedených

KAPITOLA V
FINANCOVANIE EURÓPSKEJ NORMALIZÁCIE

Článok 15
Financovanie normalizačných organizácií Úniou
1.
Financovanie Úniou sa môže poskytovať európskym
normalizačným organizáciám na tieto normalizačné činnosti:

a) tvorbu a revíziu európskych noriem alebo európskych
normalizačných produktov, ktoré sú nevyhnutné a vhodné
na podporu legislatívy a politík Únie;

c) prijatím rozhodnutia o formálnych námietkach proti harmo
nizovaným normám podľa článku 11 ods. 1;
d) prijatím rozhodnutia o určení technických špecifikácií IKT
uvedených v článku 13;
e) prijatím delegovaných aktov uvedených v článku 20.
KAPITOLA IV
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE IKT

Článok 13
Určenie technických špecifikácií IKT
1.
Na základe návrhu členského štátu alebo z vlastnej inicia
tívy môže Komisia rozhodnúť o určení technických špecifikácií
IKT, ktoré nie sú národné ani európske alebo medzinárodné, ale
spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II, na ktoré sa môže
odkazovať vo verejnom obstarávaní najmä na účely zabezpe
čenia interoperability.
2.
Ak sa niektorá z technických špecifikácií IKT určená podľa
odseku 1 zmení, zruší alebo už nespĺňa požiadavky ustanovené

b) overenie kvality a súladu európskych noriem alebo európ
skych normalizačných produktov s príslušnými právnymi
predpismi a politikami Únie;

c) vykonávanie prípravných alebo doplnkových prác v súvislosti
s európskou normalizáciou vrátane štúdií, činností spolu
práce vrátane medzinárodnej spolupráce, seminárov, hodno
tení, porovnávacích analýz, výskumných prác, laboratórnych
prác, medzilaboratórnych skúšok, činností týkajúcich sa
hodnotenia zhody a opatrení, ktorými sa zabezpečí skrátenie
lehôt na tvorbu a revíziu európskych noriem a európskych
normalizačných produktov bez toho, aby boli dotknuté
zakladajúce zásady, najmä zásady otvorenosti, kvality, trans
parentnosti a konsenzu medzi všetkými zúčastnenými stra
nami;

d) činnosti ústredných sekretariátov európskych normalizač
ných organizácií vrátane tvorby politiky, koordinácie norma
lizačných činností, vykonávania technických prác a informo
vania zainteresovaných strán;
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e) preklady európskych noriem alebo európskych normalizač
ných produktov, ktoré sa používajú na podporu legislatívy
a politík Únie, do iných úradných jazykov Únie, ako sú
pracovné jazyky európskych normalizačných organizácií,
alebo v riadne odôvodnených prípadoch do iných jazykov,
ako sú úradné jazyky Únie;

14.11.2012

d) podpora európskych noriem a európskych normalizačných
produktov a informácií pre zainteresované strany vrátane
MSP a spotrebiteľov o normách a o ich používaní.
Článok 17
Finančné ustanovenia

f) vypracovanie informácií na vysvetlenie, výklad a zjednodu
šenie európskych noriem alebo európskych normalizačných
produktov vrátane vypracovania používateľských príručiek,
výťahov z noriem, osvedčených postupov a opatrení na
zvyšovanie informovanosti, stratégií a školiacich programov;

g) činnosti na realizáciu programov technickej pomoci, spolu
práce s tretími krajinami a podporu a zdokonalenie európ
skeho systému normalizácie, európskych noriem a európ
skych normalizačných produktov zainteresovanými stranami
v Únii a na medzinárodnej úrovni.

2.

Financovanie Úniou môže byť tiež udelené:

1.

Financovanie Úniou sa poskytuje v podobe:

a) grantov bez výzvy na predkladanie návrhov alebo zmlúv po
verejnom obstarávaní:
i) európskym normalizačným organizáciám a národným
normalizačným orgánom na vykonávanie činností uvede
ných v článku 15 ods. 1;
ii) subjektom určeným v základnom akte v súlade s článkom
49 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 na vykoná
vanie činností uvedených v článku 15 ods. 1 písm. c)
tohto nariadenia v spolupráci s európskymi normalizač
nými organizáciami;

a) národným normalizačným orgánom na normalizačné
činnosti uvedené v odseku 1, ktoré vykonávajú spoločne
s európskymi normalizačnými organizáciami;

b) grantov po výzve na predkladanie návrhov alebo zmlúv
uzatvorených v nadväznosti na postupy verejného obstará
vania s iným subjektom uvedeným v článku 15 ods. 2 písm.
b):

b) ostatným subjektom, ktoré boli poverené prispievaním
k činnostiam uvedeným v odseku 1 písm. a) alebo vykoná
vaním činností uvedených v odseku 1 písm. c) a g), v spolu
práci s európskymi normalizačnými organizáciami.

i) na pomoc pri tvorbe a revízii európskych noriem alebo
európskych normalizačných produktov uvedených
v článku 15 ods. 1 písm. a);

Článok 16

ii) na vykonávanie prípravných alebo doplnkových prác
uvedených v článku 15 ods. 1 písm. c);

Financovanie ďalších európskych organizácií Úniou
Financovanie Úniou sa môže poskytovať európskym organizá
ciám zainteresovaných strán spĺňajúcim kritériá stanovené
v prílohe III k tomuto nariadeniu na tieto činnosti:

a) fungovanie týchto organizácií a ich činností súvisiacich
s európskou a medzinárodnou normalizáciou vrátane vyko
návania technických prác a poskytovania informácií členom
a ostatným zainteresovaným stranám;

iii) na vykonávanie činností uvedených v článku 15 ods. 1
písm. g);
c) grantov po výzve na predkladanie návrhov európskym orga
nizáciám zainteresovaných strán spĺňajúcim kritériá stano
vené v prílohe III k tomuto nariadeniu na vykonávanie
činností uvedených v článku 16.
2.
Činnosti orgánov uvedených v odseku 1 môžu byť finan
cované prostredníctvom:

b) poskytovanie právnych a technických odborných znalostí
vrátane štúdií v súvislosti s posudzovaním potreby
a s tvorbou európskych noriem a európskych normalizač
ných produktov a odbornej prípravy expertov;

c) účasť na technických prácach v súvislosti s vypracovaním
európskych noriem a revíziou európskych normalizačných
produktov, ktoré sú potrebné a vhodné na podporu legisla
tívy a politík Únie;

a) grantov na činnosť;
b) grantov na prevádzku určených pre európske normalizačné
organizácie a európske organizácie zainteresovaných strán
spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe III k tomuto naria
deniu v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (ES,
Euratom) č. 1605/2002. V prípade opätovného poskytnutia
sa granty na prevádzku automaticky neznižujú.
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3.
Komisia rozhodne o spôsoboch financovania uvedených
v odsekoch 1 a 2, ako aj o výške grantov a v prípade potreby aj
o maximálnych percentuálnych podieloch financovania podľa
druhu činnosti.

súm a v prípade zistenia nezrovnalostí uplatňovaním účinných,
primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s nariadením
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96
a s nariadením (ES) č. 1073/1999.

4.
S výnimkou riadne odôvodnených prípadov granty
udelené na normalizačné činnosti uvedené v článku 15 ods. 1
písm. a) a b) majú formu jednorazových platieb a v prípade
normalizačných činností uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a)
sú splatné po splnení týchto podmienok:

2.
Pokiaľ ide o činnosti financované v rámci tohto nariade
nia, pod pojmom nezrovnalosť vymedzeným v článku 1 ods. 2
nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 sa rozumie každé poru
šenie ustanovenia práva Únie alebo každé porušenie zmluvných
povinností vyplývajúcich z konania alebo opomenutia hospo
dárskeho subjektu, ktoré ako neopodstatnená výdavková
položka má alebo by malo negatívny vplyv na všeobecný
rozpočet Únie alebo ňou riadené rozpočty.

a) európske normy alebo európske normalizačné produkty,
o ktoré požiadala Komisia v súlade s článkom 10, sú prijaté
alebo revidované v lehote, ktorá nepresahuje lehotu stano
venú v žiadosti uvedenej v článku;

b) MSP, spotrebiteľské organizácie a zúčastnené strany z oblasti
životného prostredia a zo sociálnej oblasti sú náležite zastú
pené a môžu sa zúčastňovať na európskych normalizačných
činnostiach, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1.

3.
Vo všetkých dohodách a zmluvách vyplývajúcich z tohto
nariadenia sa ustanoví monitorovanie a finančná kontrola
Komisiou alebo ktorýmkoľvek jej zástupcom, ktorého poverí,
a audity Európskeho dvora audítorov, ktoré možno podľa
potreby vykonať na mieste.

KAPITOLA VI
DELEGOVANÉ AKTY, VÝBOR A PODÁVANIE SPRÁV

5.
Spoločné ciele spolupráce a administratívne a finančné
podmienky týkajúce sa grantov udelených európskym normali
začným organizáciám a európskym organizáciám zainteresova
ných strán spĺňajúcim kritériá stanovené v prílohe III k tomuto
nariadeniu sú vymedzené v partnerských rámcových dohodách
medzi Komisiou a týmito normalizačnými organizáciami a orga
nizáciami zainteresovaných strán v súlade s nariadením (ES,
Euratom) č. 1605/2002 a nariadením (ES, Euratom)
č. 2342/2002. Komisia informuje Európsky parlament a Radu
o uzatvorení týchto dohôd.

Článok 18
Riadenie
Prostriedky, ktoré stanovil rozpočtový orgán na financovanie
normalizačných činností, môžu pokrývať aj administratívne
výdavky súvisiace s prípravnými činnosťami, monitorovaním,
kontrolou, auditom a hodnotením, ktoré sú priamo potrebné
na účely vykonávania článkov 15, 16 a 17, vrátane štúdií,
stretnutí, informačných a vydavateľských činností, výdavkov
spojených s počítačovými sieťami na výmenu informácií, ako
aj všetkých ostatných výdavkov súvisiacich s administratívnou
a technickou pomocou, ktorú Komisia využíva na normalizačné
činnosti.

Článok 19
Ochrana finančných záujmov Únie
1.
Komisia zabezpečí, aby sa pri vykonávaní činností finan
covaných podľa tohto nariadenia ochraňovali finančné záujmy
Únie prostredníctvom uplatňovania opatrení na predchádzanie
podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti
formou účinných kontrol a navrátenia neoprávnene vyplatených

Článok 20
Delegované akty
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21 prijať delego
vané akty, ktoré sa týkajú zmien a doplnení príloh, s cieľom:

a) aktualizovať zoznam európskych normalizačných organizácií
stanovený v prílohe I s cieľom zohľadňovať zmeny v ich
názve alebo štruktúre;

b) prispôsobovať kritériá pre európske organizácie zaintereso
vaných strán spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe III
k tomuto nariadeniu ďalšiemu vývoju, pokiaľ ide o ich nezi
skový charakter a zastúpenie. Toto prispôsobovanie nesmie
viesť k vytváraniu nových ani rušeniu existujúcich kritérií či
celej kategórie organizácie.

Článok 21
Vykonávanie delegovania právomoci
1.
Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za
podmienok ustanovených v tomto článku.

2.
Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 20
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára
2013. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právo
moci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťroč
ného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje
na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr
tri mesiace pred koncom každého obdobia.
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3.
Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 môže
Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhod
nutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom
uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním
dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účin
nosť.
4.
Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parla
mentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.
Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 nadobudne účin
nosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa ozná
menia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.
Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota
predĺži o dva mesiace.
Článok 22
Postup výboru
1.
Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
4.
Ak sa má stanovisko výboru získať prostredníctvom
písomného postupu, tento postup sa ukončí bez výsledku,
keď o tom v lehote na doručenie stanoviska rozhodne predseda
výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov
výboru.
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b) zastúpenie MSP, organizácií spotrebiteľov a zúčastnených
strán z oblasti životného prostredia a zo sociálnej oblasti
v národných normalizačných orgánoch;
c) zastúpenie MSP na základe výročných správ uvedených
v článku 6 ods. 3;
d) používanie informačných a komunikačných technológií
v systéme normalizácie;
e) spolupráca medzi národnými normalizačnými orgánmi
a európskymi normalizačnými organizáciami.
2.
Európske organizácie zainteresovaných strán, ktorým boli
pridelené finančné prostriedky Únie v súlade s týmto nariade
ním, zasielajú výročnú správu o svojich činnostiach Komisii.
Táto správa obsahuje najmä podrobné informácie o členstve
v týchto organizáciách a činnostiach uvedených v článku 16.
3.
Do 31. decembra 2015 a potom každých päť rokov
Komisia predkladá správu o vykonávaní tohto nariadenia Európ
skemu parlamentu a Rade. Táto správa obsahuje analýzu výroč
ných správ uvedených v odsekoch 1 a 2, hodnotenie relevant
nosti normalizačných činností, na ktoré boli pridelené finančné
prostriedky Únie, v súvislosti s požiadavkami právnych pred
pisov a politík Únie, ako aj posúdenie prípadných nových opat
rení na zjednodušenie financovania európskej normalizácie a na
zníženie administratívnej záťaže pre európske normalizačné
organizácie.
Článok 25
Revízia
Do 2.januára 2015 Komisia zhodnotí vplyv postupu stanove
ného v článku 10 tohto nariadenia na harmonogram predkla
dania žiadostí týkajúcich sa normalizačných prác. Komisia pred
loží svoje závery v správe Európskemu parlamentu a Rade.
V prípade potreby sa k uvedenej správe pripojí legislatívny
návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.
KAPITOLA VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Článok 26

Spolupráca výboru s normalizačnými organizáciami a so
zainteresovanými stranami

Zmeny a doplnenia

Výbor uvedený v článku 22 ods. 1 spolupracuje s európskymi
normalizačnými organizáciami a s európskymi organizáciami
zainteresovaných strán, ktoré sú oprávnené čerpať finančné
prostriedky Únie v súlade s týmto nariadením.

1.

Vypúšťajú sa tieto ustanovenia:

a) článok 6 ods. 1 smernice 89/686/EHS;
b) článok 5 smernice 93/15/EHS;

Článok 24
Správy
1.
Európske normalizačné organizácie zasielajú Komisii
výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia. Správa obsahuje
podrobné informácie o týchto skutočnostiach:
a) uplatňovanie článkov 4, 5, 10, 15 a 17;

c) článok 6 ods. 1 smernice 94/9/ES;
d) článok 6 ods. 1 smernice 94/25/ES;
e) článok 6 ods. 1 smernice 95/16/ES;
f) článok 6 smernice 97/23/ES;
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g) článok 14 smernice 2004/22/ES;
h) článok 8 ods. 4 smernice 2007/23/ES;

Odkazy na vypustené ustanovenia sa považujú za odkazy na
toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody
uvedenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
Článok 27

i) článok 7 smernice 2009/23/ES;

Národné normalizačné orgány

j) článok 6 smernice 2009/105/ES.

Členské štáty informujú Komisiu o svojich normalizačných
orgánoch.

Odkazy na vypustené ustanovenia sa považujú za odkazy na
článok 11 tohto nariadenia.
2.

L 316/27

Smernica 98/34/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

a) v článku 1 sa odseky 6 až 10 vypúšťajú;
b) články 2, 3 a 4 sa vypúšťajú;
c) v článku 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s predstaviteľmi
normalizačných organizácií uvedených v prílohách I a II“;
d) v článku 6 ods. 3 sa vypúšťa prvá zarážka;
e) v článku 6 ods. 4 sa písmená a), b) a e) vypúšťajú;
f) článok 7 sa nahrádza takto:

Komisia uverejní zoznam národných normalizačných orgánov
a všetky aktualizácie tohto zoznamu v Úradnom vestníku Európ
skej únie.
Článok 28
Prechodné ustanovenia
V aktoch Únie, v ktorých sa stanovuje predpoklad zhody so
základnými požiadavkami prostredníctvom uplatňovania
harmonizovaných noriem prijatých v súlade so smernicou
98/34/ES, sa odkazy na smernicu 98/34/ES vykladajú ako
odkazy na toto nariadenie okrem odkazov na výbor stanovený
článkom 5 smernice 98/34/ES týkajúcich sa technických pred
pisov.
Ak sa v akte Únie stanovuje postup na vznesenie námietky proti
harmonizovaným normám, článok 11 tohto nariadenia sa na
tento akt neuplatňuje.
Článok 29

„Článok 7

Zrušenie

Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 8 ods. 1
všetky žiadosti, ktoré predložili normalizačným inštitúciám
s cieľom vypracovať technické špecifikácie alebo normu na
špecifické výrobky na účel schválenia technického predpisu
na takéto výrobky vo forme návrhov technických predpisov,
a uvedú dôvody ich schválenia.“;

Rozhodnutie č. 1673/2006/ES a rozhodnutie 87/95/EHS sa
týmto zrušujú.
Odkazy na zrušené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto
nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou
v prílohe IV k tomuto nariadeniu.
Článok 30

g) v článku 11 sa druhá veta nahrádza touto vetou:

Nadobudnutie účinnosti
„Komisia uverejňuje ročnú štatistiku prijatých oznámení
v Úradnom vestníku Európskej únie.“;
h) prílohy I a II sa vypúšťajú.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PRÍLOHA I
EURÓPSKE NORMALIZAČNÉ ORGANIZÁCIE
1. CEN – Európsky výbor pre normalizáciu.
2. Cenelec – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike.
3. ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.
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PRÍLOHA II
POŽIADAVKY NA URČENIE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ IKT
1. Technické špecifikácie sú akceptované trhom a ich vykonávanie nenarúša interoperabilitu s vykonávaním existujúcich
európskych alebo medzinárodných noriem. Akceptácia trhom môže byť preukázaná fungujúcimi príkladmi vyhovu
júceho používania od rôznych predajcov.
2. Technické špecifikácie sú koherentné, ak nie sú v rozpore s európskymi normami, teda pokrývajú oblasti, v ktorých sa
v primeranej lehote neplánuje prijatie nových európskych noriem, v ktorých sa existujúce normy neosvedčili na trhu
alebo ak sa stali zastaranými a v prípade ktorých sa v primeranej lehote neplánuje transpozícia technických špecifikácií
do európskych normalizačných produktov.
3. Technické špecifikácie boli vypracované neziskovou organizáciou, ktorá je profesijnou spoločnosťou, priemyselnou
alebo obchodnou asociáciou alebo akoukoľvek inou členskou organizáciou, ktorá nie je európskou, národnou ani
medzinárodnou normalizačnou organizáciou a ktorá v rámci sféry svojich odborných poznatkov vypracúva technické
špecifikácie IKT, prostredníctvom postupov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
a) otvorenosť:
technické špecifikácie boli vypracované na základe otvoreného rozhodovania prístupného všetkým zainteresovaným
stranám na trhu alebo trhoch dotknutých uvedenými technickými špecifikáciami;
b) konsenzus:
rozhodovací proces bol založený na spolupráci a dosiahnutí konsenzu a v rámci tohto procesu sa neuprednostňuje
konkrétny zúčastnený subjekt. Konsenzus znamená všeobecnú dohodu, ktorú charakterizuje neprítomnosť trvalej
opozície na strane ktorejkoľvek významnej časti dotknutých záujmov, a proces, ktorý zahŕňa úsilie o zohľadnenie
názorov všetkých zainteresovaných strán a zosúladenie akýchkoľvek protichodných argumentov. Konsenzus nezna
mená jednomyseľnosť;
c) transparentnosť:
i) všetky informácie týkajúce sa odborných diskusií a rozhodovania sa archivovali a označili;
ii) informácie o (nových) normalizačných činnostiach sa verejne oznámili prostredníctvom vhodných a dostupných
prostriedkov;
iii) v snahe dosiahnuť rovnováhu bola snaha o zapojenie všetkých kategórií zainteresovaných strán;
iv) pripomienky zainteresovaných strán sa zobrali do úvahy a odpovedalo sa na ne.
4. Technické špecifikácie spĺňajú tieto požiadavky:
a) udržiavanie: dlhodobo je zaručená neustála podpora a údržba zverejnených špecifikácií;
b) dostupnosť: špecifikácie sú za primeraných podmienok (okrem iného za primeraný poplatok alebo bezplatne)
verejne dostupné na implementáciu a používanie;
c) práva duševného vlastníctva dôležité z hľadiska implementácie špecifikácií sa žiadateľom udeľujú v podobe licencií
za (spravodlivých) primeraných a nediskriminačných podmienok [ďalej len „(F)RAND“], čo zahŕňa aj možnosť, že
vlastník práv duševného vlastníctva podľa vlastného uváženia udelí licenciu na využívanie dôležitého duševného
vlastníctva bezplatne;
d) relevantnosť:
i) špecifikácie sú účinné a relevantné;
ii) špecifikácie musia zodpovedať potrebám trhu a právnym požiadavkám;
e) neutralita a stabilita:
i) špecifikácie by mali byť podľa možnosti zamerané skôr na výkonnostné ako na konštrukčné alebo opisné
charakteristiky;
ii) špecifikácie by nemali narúšať trh ani obmedzovať možnosti subjektov, ktoré ich implementujú do svojich
systémov, rozvíjať hospodársku súťaž a na nich založené inovácie;
iii) špecifikácie sú založené na najnovších poznatkoch v oblasti vedecko-technického vývoja;
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f) kvalita:
i) špecifikácie musia byť dostatočne kvalitné a podrobné, aby umožňovali vývoj rôznych konkurenčných imple
mentácií interoperabilných produktov a služieb;
ii) normalizované rozhrania môžu skrývať alebo kontrolovať výlučne tie organizácie, ktoré prijali technické špeci
fikácie.
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PRÍLOHA III
EURÓPSKE

ORGANIZÁCIE

ZAINTERESOVANÝCH STRÁN
PROSTRIEDKY ÚNIE

OPRÁVNENÉ

ČERPAŤ

FINANČNÉ

1. Európske organizácie zastupujúce MSP v európskych normalizačných činnostiach:
a) ktoré majú mimovládny a neziskový charakter;
b) ktorých štatutárne ciele a činnosti spočívajú v zastupovaní záujmov MSP v procese normalizácie na európskej
úrovni, v zvyšovaní povedomia MSP o normalizácii a ich motivovaní, aby sa zapájali do procesu normalizácie;
c) ktoré boli poverené neziskovými organizáciami zastupujúcimi MSP najmenej v dvoch tretinách členských štátov,
aby zastupovali záujmy MSP v procese normalizácie na európskej úrovni.
2. Európske organizácie zastupujúce spotrebiteľov v európskych normalizačných činnostiach:
a) ktoré majú mimovládny, neziskový charakter a sú nezávislé od priemyselných, komerčných a podnikateľských
alebo iných konfliktných záujmov;
b) ktorých štatutárne ciele a činnosti spočívajú v zastupovaní záujmov spotrebiteľov v procese normalizácie na
európskej úrovni;
c) boli poverené národnými neziskovými spotrebiteľskými organizáciami najmenej v dvoch tretinách členských štátov,
aby zastupovali záujmy spotrebiteľov v procese normalizácie na európskej úrovni.
3. Európske organizácie zastupujúce environmentálne záujmy v európskych normalizačných činnostiach:
a) ktoré majú mimovládny, neziskový charakter a sú nezávislé od priemyselných, komerčných a podnikateľských
alebo iných konfliktných záujmov;
b) ktorých štatutárne ciele a činnosti spočívajú v zastupovaní environmentálnych záujmov v procese normalizácie na
európskej úrovni;
c) ktoré boli poverené národnými neziskovými environmentálnymi organizáciami najmenej v dvoch tretinách člen
ských štátov, aby zastupovali environmentálne záujmy v procese normalizácie na európskej úrovni.
4. Európske organizácie zastupujúce sociálne záujmy v európskych normalizačných činnostiach:
a) ktoré majú mimovládny, neziskový charakter a sú nezávislé od priemyselných, komerčných a podnikateľských
alebo iných konfliktných záujmov;
b) ktorých štatutárne ciele a činnosti spočívajú v zastupovaní sociálnych záujmov v procese normalizácie na európskej
úrovni;
c) ktoré boli poverené národnými neziskovými sociálnymi organizáciami najmenej v dvoch tretinách členských štátov,
aby zastupovali sociálne záujmy v procese normalizácie na európskej úrovni.
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PRÍLOHA IV
TABUĽKA ZHODY

Smernica 98/34/ES

Toto nariadenie

článok 1 prvý odsek bod 6

článok 2 ods. 1

článok 1 prvý odsek bod 7

—

článok 1 prvý odsek bod 8

článok 2 ods. 3

článok 1 prvý odsek bod 9

článok 2 ods. 8

článok 1 prvý odsek bod 10

článok 2 ods. 10

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 3 ods. 3 a 4

článok 2 ods. 4

článok 27

článok 2 ods. 5

článok 20 písm. a)

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 3 a 5 a článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 2

—

článok 6 ods. 3 prvá zarážka

—

článok 6 ods. 4 písm. a)

článok 20 písm. a)

článok 6 ods. 4 písm. b)

—

článok 6 ods. 4 písm. e)

článok 10 ods. 2

príloha I

príloha I

príloha II

článok 27
Toto nariadenie

Rozhodnutie č. 1673/2006/ES

článok 1

článok 1

články 2 a 3

článok 15

článok 4

—

článok 5

článok 17

článok 6 ods. 1

článok 18

článok 6 ods. 2

článok 24 ods. 3

článok 7

článok 19
Toto nariadenie

Rozhodnutie 87/95/EHS

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 13
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Rozhodnutie 87/95/EHS

L 316/33

Toto nariadenie

článok 4

článok 8

článok 5

článok 14

článok 6

—

článok 7

—

článok 8

článok 24 ods. 3

článok 9

—
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1026/2012
z 25. októbra 2012
o určitých opatreniach na účely ochrany populácie rýb v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú
neudržateľný rybolov
udržateľný výnos, alebo ak sa tieto úrovne nedajú odhad
núť, keď sa populácie nepretržite neudržiavajú v rámci
bezpečných biologických hraníc.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 43 ods. 2 a článok 207,
(4)

Je nevyhnutné vymedziť podmienky, na základe ktorých
sa krajina môže považovať za krajinu, ktorá umožňuje
neudržateľný rybolov, a na základe ktorých sa na ňu
vzťahujú opatrenia podľa tohto nariadenia vrátane
procesu, v ktorom sa príslušným krajinám udeľuje
právo na vypočutie a umožňuje sa im prijať nápravné
opatrenie.

(5)

Okrem toho je nevyhnutné vymedziť druh opatrení,
ktoré možno prijať v prípade krajín, ktoré umožňujú
neudržateľný rybolov, a zaviesť všeobecné podmienky
prijímania takýchto opatrení tak, aby boli založené na
objektívnych kritériách a aby boli spravodlivé, nákladovo
efektívne a v súlade s medzinárodným právom, najmä
s Dohodou o založení Svetovej obchodnej organizácie.

(6)

Takéto opatrenia by sa mali zamerať na odstránenie
stimulov pre krajiny, ktoré umožňujú neudržateľný rybo
lov, na lov z populácie spoločného záujmu. To sa dá
dosiahnuť okrem iného obmedzením dovozu výrobkov
z rýb, ktoré ulovili plavidlá vykonávajúce rybolov z popu
lácie spoločného záujmu pod kontrolou krajiny, ktorá
umožňuje neudržateľný rybolov, obmedzením prístupu
týchto plavidiel do prístavov alebo zamedzením tomu,
aby sa rybárske plavidlá Únie alebo rybárske vybavenie
Únie použilo na rybolov z populácie spoločného záujmu
pod kontrolou krajiny, ktorá umožňuje neudržateľný
rybolov.

(7)

S cieľom zabezpečiť účinnú a súvislú akciu Únie na
zachovanie populácie rýb je dôležité, aby sa zohľadnili
opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008
z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém
Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahláse
nému a neregulovanému rybolovu na odrádzanie od
neho a jeho odstránenie (3).

(8)

S cieľom zaručiť, aby opatrenia prijaté voči krajine na
základe tohto nariadenia boli environmentálne prijateľné,
účinné, primerané a v súlade s medzinárodnými pravid
lami, je nevyhnutné, aby ich prijatiu predchádzalo
hodnotenie ich očakávaných environmentálnych,
obchodných, hospodárskych a sociálnych účinkov.

(9)

Ak sú prijaté opatrenia voči krajine na základe tohto
nariadenia neúčinné a táto krajina sa naďalej považuje
za krajinu, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov,
možno prijať ďalšie opatrenia v súlade s týmto nariade
ním.

so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),
keďže:
(1)

(2)

(3)

Ako sa ustanovuje v Dohovore Organizácie Spojených
národov o morskom práve z 10. decembra 1982 (ďalej
len „UNCLOS“) a v Dohode Organizácie Spojených
národov o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organi
zácie Spojených národov o morskom práve
z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonál
nych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké
vzdialenosti zo 4. augusta 1995 (ďalej len „UNFSA“),
využívanie určitých spoločných transzonálnych populácií
rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti si
vyžaduje spoluprácu všetkých krajín, v ktorých sa popu
lácia vyskytuje (pobrežné štáty), a krajín, ktorých flotily
využívajú uvedenú populáciu (štáty s rybolovnou činnos
ťou). Táto spolupráca sa môže zriadiť v rámci oblastných
rybolovných organizácií (ďalej len „ORO“) alebo ak ORO
nie sú kompetentné pre príslušnú populáciu, prostredníc
tvom ad hoc dohôd medzi krajinami, ktoré majú záujem
na danom rybolove.
Ak tretia krajina so záujmom o rybolov z populácie
spoločného záujmu tejto krajiny a Únie povolí bez
ohľadu na existujúce rybolovné vzory alebo práva, povin
nosti a záujmy ostatných krajín a Únie rybolovné
činnosti, ktoré ohrozujú udržateľnosť uvedenej populácie,
a nespolupracuje s ostatnými krajinami a Úniou pri
využívaní tejto populácie, mali by sa prijať osobitné opat
renia s cieľom podporiť uvedenú krajinu, aby prispela
k zachovaniu tejto populácie.
Populácie rýb by sa mali považovať za populácie v neudr
žateľnom stave, ak sa sústavne neudržiavajú na úrovniach
alebo nad úrovňami, ktoré môžu produkovať maximálny

(1) Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 112.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. septembra
2012.

(3) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.
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(10)

Opatrenia prijaté voči krajine na základe tohto nariadenia
by sa mali prestať uplatňovať, keď krajina, ktorá umož
ňuje neudržateľný rybolov, prijme opatrenia potrebné na
jej príspevok k zachovaniu populácie spoločného
záujmu.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania
tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykoná
vacie právomoci týkajúce sa určenia krajiny, ktorá umož
ňuje neudržateľný rybolov, prijatia opatrení voči takejto
krajine a rozhodnutia, že takéto opatrenia by sa mali
prestať uplatňovať. Tieto právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa usta
novujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na
základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie (1).

(12)

Komisia by mala okamžite prijať uplatniteľné vykoná
vacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých
dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa
ukončenia uplatňovania opatrení prijatých podľa tohto
nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
1.
Týmto nariadením sa ustanovuje rámec prijímania urči
tých opatrení týkajúcich sa činností súvisiacich s rybolovom
a politikami tretích krajín s cieľom zabezpečiť dlhodobú
ochranu populácií spoločného záujmu Únie a týchto tretích
krajín.
2.
Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia sa môžu uplat
ňovať vo všetkých prípadoch, v ktorých sa vyžaduje spolupráca
tretích krajín a Únie pri spoločnom riadení populácie spoloč
ného záujmu, vrátane prípadov, ak sa takáto spolupráca usku
točňuje v rámci ORO alebo podobného subjektu.
Článok 2
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c) „oblastná rybolovná organizácia“ alebo „ORO“ je subregio
nálna, regionálna alebo podobná organizácia s právomocou
podľa medzinárodného práva zavádzať ochranné a riadiace
opatrenia, ktoré sa týkajú živých morských zdrojov, za ktoré
zodpovedá na základe dohovoru alebo dohody, ktorými bola
zriadená;
d) „dovoz“ je uvedenie rýb alebo produktov rybolovu na
územie Únie, a to aj na účely prekládky v prístavoch na
jej území;
e) „prekládka“ je vyloženie všetkých alebo akýchkoľvek rýb
alebo produktov rybolovu z paluby rybárskeho plavidla
a ich naloženie na iné rybárske plavidlo;
f) „neudržateľný stav“ sú podmienky, pri ktorých sa populácia
plynule neudržiava na úrovniach ani nad úrovňami, ktoré
môžu produkovať maximálny udržateľný výnos, alebo ak
sa tieto úrovne nedajú odhadnúť, keď sa populácia nepre
tržite neudržiava v rámci bezpečných biologických hraníc;
úrovne populácie, ktoré určujú, či je populácia v neudrža
teľnom stave, sa stanovia na základe najlepších dostupných
vedeckých poznatkov;
g) „bezpečné biologické hranice“ sú hranice veľkosti populácie,
v rámci ktorých sa populácia dokáže s veľkou pravdepodob
nosťou sama obnovovať a zároveň umožňuje vysokový
nosný rybolov;
h) „krajina“ je tretia krajina vrátane území, ktoré majú štatút
samosprávy a právomoci v oblasti ochrany a riadenia živých
morských zdrojov.
Článok 3
Krajiny, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov
Krajinu možno označiť za krajinu, ktorá umožňuje neudrža
teľný rybolov, ak:

Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia
pojmov:
a) „populácia spoločného záujmu“ je populácia rýb, ktorá je
vzhľadom na svoje zemepisné rozšírenie dostupná pre
Úniu, ako aj tretie krajiny a ktorej riadenie si vyžaduje spolu
prácu medzi takýmito krajinami a Úniou v dvojstrannom
alebo mnohostrannom rámci;
b) „pridružené druhy“ sú akékoľvek ryby, ktoré patria do rovna
kého ekosystému ako populácia spoločného záujmu a ktoré
sa živia touto populáciou, ktorými sa táto populácia živí,
s ktorými súperí o potravu a životný priestor alebo sa
spoločne vyskytujú v tej istej rybolovnej oblasti a ktoré sa
lovia alebo náhodne zachytávajú v tej istej rybolovnej oblasti
alebo oblastiach;
(1) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

a) nespolupracuje v oblasti riadenia populácie spoločného
záujmu v plnom súlade s ustanoveniami UNCLOS
a UNFSA alebo inou medzinárodnou dohodou, alebo
normou medzinárodného práva a
b) buď:
i) neprijme potrebné opatrenia v oblasti riadenia rybolovu,
alebo
ii) prijme opatrenia v oblasti riadenia rybolovu bez toho,
aby riadne zohľadnila práva, záujmy a povinnosti ostat
ných krajín a Únie, a tieto opatrenia v oblasti riadenia
rybolovu, keď sa posudzujú v súvislosti s opatreniami
prijatými inými krajinami a Úniou, vedú k rybolovným
činnostiam, na základe ktorých by sa takáto populácia
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mohla stať neudržateľnou. Za takúto sa považuje aj situá
cia, keď opatrenia v oblasti riadenia rybolovu, ktoré
prijala táto krajina, neviedli k neudržateľnému stavu
populácie len v dôsledku opatrení, ktoré prijali iní.

14.11.2012

j) zakážu uzatváranie súkromných obchodných dohôd medzi
hospodárskymi subjektmi Únie a uvedenou krajinou, ktoré
umožňujú rybárskemu plavidlu plaviacemu sa pod vlajkou
členského štátu využívať rybolovné možnosti uvedenej
krajiny;

Článok 4
Opatrenia,

pokiaľ ide o krajiny, ktoré
neudržateľný rybolov

umožňujú

1.
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať
voči krajine, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov, tieto opat
renia, ktoré:

k) zakážu spoločné rybárske operácie, na ktorých sa zúčastňujú
rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu
a rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou uvedenej krajiny.
2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom
preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.

a) určia krajinu ako krajinu, ktorá umožňuje neudržateľný
rybolov;
b) v prípade potreby určia konkrétne plavidlá alebo flotily
uvedenej krajiny, na ktoré sa uplatňujú určité opatrenia;
c) zavedú kvantitatívne obmedzenia na dovoz rýb, ktoré pochá
dzajú z populácie spoločného záujmu, ktoré boli ulovené
pod kontrolou uvedenej krajiny, a na dovoz z nich vyrobe
ných produktov rybolovu alebo produktov rybolovu obsa
hujúcich takéto ryby;
d) zavedú kvantitatívne obmedzenia na dovoz rýb všetkých
pridružených druhov, ako aj z nich vyrobených produktov
rybolovu alebo produktov rybolovu obsahujúcich takéto
ryby, ak sa ulovili počas vykonávania rybolovu z populácie
spoločného záujmu pod kontrolou uvedenej krajiny; pri
prijímaní tohto opatrenia Komisia v súlade s článkom 5
ods. 4 tohto nariadenia a zásadou proporcionality určí,
ktoré druhy a ich úlovky patria do pôsobnosti tohto opat
renia;
e) zavedú obmedzenie používania prístavov Únie plavidlami
plaviacimi sa pod vlajkou uvedenej krajiny, ktoré uskutoč
ňujú rybolov z populácie spoločného záujmu a/alebo pridru
žených druhov, a plavidlami určenými na prepravu rýb
a produktov rybolovu pochádzajúcich z populácie rýb
spoločného záujmu a/alebo pridružených druhov, ktoré
boli ulovené buď plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou
uvedenej krajiny, alebo plavidlami, ktorým táto krajina
udelila povolenie, keď sa plavia pod inou vlajkou; takéto
obmedzenia sa neuplatňujú v prípadoch vyššej moci alebo
tiesňovej situácie v zmysle článku 18 UNCLOS na služby
prísne nevyhnutné na nápravu takýchto situácií;
f) zakážu hospodárskym subjektom Únie nákup rybárskych
plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou uvedenej krajiny;
g) zakážu zmenu vlajky rybárskych plavidiel plaviacich sa pod
vlajkou členského štátu na vlajku uvedenej krajiny;
h) zakážu členským štátom povoľovanie uzatvárania dohôd
o prenájme, ktorými hospodárske subjekty Únie prenajímajú
svoje plavidlá hospodárskym subjektom uvedenej krajiny;
i) zakážu vývoz rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod
vlajkou členského štátu, alebo rybárskeho vybavenia a mate
riálu potrebného na rybolov z populácie rýb spoločného
záujmu do uvedenej krajiny;

Článok 5
Všeobecné požiadavky týkajúce sa opatrení prijatých podľa
tohto nariadenia
1.

Opatrenia uvedené v článku 4:

a) sa týkajú zachovania populácie spoločného záujmu;
b) sa stávajú účinnými v spojení s obmedzeniami týkajúcimi sa
rybolovu, ktorý vykonávajú plavidlá Únie, alebo obmedze
niami týkajúcimi sa výroby alebo spotreby v rámci Únie,
ktoré sa vzťahujú na ryby a z nich vyrobené produkty rybo
lovu alebo produkty rybolovu obsahujúce takéto ryby
druhov, v súvislosti s ktorými sa uvedené opatrenia prijali;
c) sú úmerné sledovaným cieľom a v súlade s povinnosťami
vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou
stranou je Únia, a akýchkoľvek iných príslušných noriem
medzinárodného práva.
2.
Opatrenia uvedené v článku 4 zohľadňujú opatrenia, ktoré
sa už prijali podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008.
3.
Opatrenia uvedené v článku 4 sa nesmú uplatňovať spôso
bom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimi
náciu rôznych krajín za prevažne rovnakých okolností, a ani
spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárod
ného obchodu.
4.
Pri prijímaní opatrení uvedených v článku 4 Komisia
vyhodnotí environmentálne, obchodné, hospodárske a sociálne
účinky týchto opatrení v krátkodobom i dlhodobom horizonte
a administratívne zaťaženie v súvislosti s ich implementáciou
s cieľom zaručiť, aby tieto opatrenia boli environmentálne prija
teľné, účinné, primerané a v súlade s medzinárodnými pravid
lami.
5.
Opatrenia uvedené v článku 4 ustanovujú náležitý systém
ich vynucovania príslušnými orgánmi.
Článok 6
Postup pred prijatím opatrení voči krajinám, ktoré
umožňujú neudržateľný rybolov
1.
Ak Komisia považuje za potrebné prijať opatrenia uvedené
v článku 4, oznámi príslušnej krajine, že ju zamýšľa označiť za
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krajinu, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov. V takýchto
prípadoch sa bezodkladne informuje Európsky parlament
a Rada.
2.
Uvedené oznámenie zahŕňa informácie o dôvodoch ozna
čenia tejto krajiny ako krajiny, ktorá umožňuje neudržateľný
rybolov, a uvedú sa v ňom opatrenia, ktoré sa môžu prijať vo
vzťahu k nej podľa tohto nariadenia.
3.
Pred prijatím opatrení uvedených v článku 4 Komisia
poskytne dotknutej krajine primeranú možnosť odpovedať na
oznámenie v písomnej podobe a napraviť situáciu do jedného
mesiaca od tohto oznámenia.
Článok 7
Obdobie uplatňovania opatrení v prípade krajín, ktoré
umožňujú neudržateľný rybolov
1.
Opatrenia uvedené v článku 4 sa prestanú uplatňovať, keď
krajina, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov, prijme vhodné
nápravné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu a riadenie
populácie spoločného záujmu, a tieto nápravné opatrenia:
a) boli prijaté samostatne alebo dohodnuté v rámci konzultácií
s Úniou a v prípade potreby s inými dotknutými krajinami a
b) neznižujú účinnosť opatrení, ktoré prijala Únia buď samo
statne, alebo v spolupráci s inými krajinami s cieľom
ochrany dotknutých populácií rýb.
2.
Komisia prijme vykonávacie akty, ktoré určia, či
podmienky ustanovené v odseku 1 boli splnené, a v prípade
potreby stanovia, že opatrenia prijaté voči dotknutej krajine
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podľa článku 4 sa prestanú uplatňovať. Tieto vykonávacie akty
sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku
8 ods. 2.
Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých
dôvodov týkajúcich sa nepredvídaných hospodárskych alebo
sociálnych problémov okamžite uplatniteľné vykonávacie akty
v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 3 s cieľom
rozhodnúť, že opatrenia prijaté podľa článku 4 sa prestávajú
uplatňovať.
Článok 8
Postup výboru
1.
Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8
nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.
4.
Výsledky hodnotenia uvedeného v článku 5 ods. 4 sa
sprístupnia Európskemu parlamentu a Rade v súlade s postupom
stanoveným v článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
spolu s dokumentmi, ktoré sú v ňom uvedené.
Článok 9
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1027/2012
z 25. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi
(Text s významom pre EHP)

v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou
proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie
neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto
cieľa.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. c),

Nariadenie (ES) č. 726/2004 by sa preto malo zodpove
dajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

(4)

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 726/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

po porade s Výborom regiónov,
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť dohľadu nad povo
lenými liekmi by zoznam liekov podliehajúcich dodatoč
nému monitorovaniu zavedený nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca
2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri
povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne
použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi
a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (3),
mal systematicky zahŕňať lieky, na ktoré sa vzťahujú
určité bezpečnostné podmienky po povolení na uvedenie
na trh.

(2)

Dobrovoľné opatrenie držiteľa povolenia na uvedenie na
trh by okrem toho nemalo viesť k situácii, keď sa obavy
týkajúce sa rizík alebo prínosu lieku povoleného v Únii
neriešia riadne vo všetkých členských štátoch. Preto by
držiteľ povolenia na uvedenie na trh mal byť povinný
informovať Európsku agentúru pre lieky o dôvodoch
stiahnutia lieku, prerušenia umiestňovania lieku na trh,
o žiadosti o zrušenie povolenia na uvedenie na trh alebo
neobnovenia povolenia na uvedenie na trh.

(3)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie špecifických
pravidiel dohľadu nad liekmi a zlepšenie bezpečnosti
liekov na humánne použitie, ktoré sú povolené podľa
nariadenia (ES) č. 726/2004, nie je možné uspokojivo
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opat
renia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou

(1 )

Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 202.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra
2012.
(3) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

1. V článku 13 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Držiteľ povolenia na uvedenie na trh informuje agentúru
v prípade, ak sa liek dočasne alebo trvalo prestane dodávať
na trh členského štátu. Toto oznámenie sa s výnimkou
mimoriadnych okolností vykoná najmenej dva mesiace
pred prerušením dodávania lieku na trh. Držiteľ povolenia
na uvedenie na trh informuje agentúru o dôvodoch tohto
opatrenia v súlade s článkom 14b.“
2. Vkladá sa tento článok:
„Článok 14b
1.
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh bezodkladne
oznámi agentúre všetky opatrenia, ktoré vykonal na poza
stavenie uvádzania lieku na trh alebo na stiahnutie lieku
z trhu s cieľom požiadať o zrušenie povolenia na uvedenie
na trh alebo nepožiadať o obnovenie povolenia na uvedenie
na trh, spolu s dôvodmi týchto opatrení. Držiteľ povolenia
na uvedenie na trh musí o takýchto opatreniach informovať
najmä vtedy, ak sú založené na niektorých dôvodoch stano
vených v článku 116 alebo článku 117 ods. 1 smernice
2001/83/ES.
2.
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh musí informovať
podľa odseku 1 tohto článku aj vtedy, ak sa opatrenie vyko
náva v tretej krajine a ak je takéto opatrenie založené na
niektorých dôvodoch stanovených v článku 116 alebo
článku 117 ods. 1 smernice 2001/83/ES.
3.
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 agentúra
postúpi informácie bez zbytočného odkladu príslušným
orgánom členských štátov.“
3. V článku 20 sa odsek 8 nahrádza takto:
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„8.
Ak je postup iniciovaný v dôsledku hodnotenia údajov
týkajúcich sa dohľadu nad liekmi, stanovisko agentúry
v súlade s odsekom 2 tohto článku prijíma Výbor pre
lieky na humánne použitie na základe odporúčania Výboru
pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi a uplatňuje sa
článok 107j ods. 2 smernice 2001/83/ES.“

4. Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23
1.
Agentúra v spolupráci s členskými štátmi vytvorí, spra
vuje a zverejní zoznam liekov, ktoré sú predmetom ďalšieho
monitorovania.

Tento zoznam obsahuje názvy a účinné látky:

a) liekov povolených v Únii, ktoré obsahujú novú účinnú
látku, ktorá nebola k 1. januáru 2011 obsiahnutá
v žiadnom lieku povolenom v Únii;

b) všetkých biologických liekov, na ktoré sa nevzťahuje
písmeno a), povolených po 1. januári 2011;

c) liekov, ktoré sú povolené v súlade s týmto nariadením za
podmienok uvedených v článku 9 ods. 4 písm. cb),
v článku 10a ods. 1 prvom pododseku písm. a) alebo
v článku 14 ods. 7 alebo 8;

d) liekov, ktoré sú povolené v súlade so smernicou
2001/83/ES za podmienok uvedených v jej článku 21a
prvom odseku písm. b) a c), v článku 22 alebo v článku
22a ods. 1 prvom pododseku písm. a).

1a.
Na žiadosť Komisie a po konzultácii s Výborom pre
hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi lieky, ktoré sú povolené
v súlade s týmto nariadením a spĺňajú podmienky uvedené
v článku 9 ods. 4 písm. c), ca) alebo cc), v článku 10a ods. 1
prvom pododseku písm. b) alebo v článku 21 ods. 2, môžu
byť takisto uvedené v zozname uvedenom v odseku 1 tohto
článku.

Na žiadosť vnútroštátneho príslušného orgánu a po konzul
tácii s Výborom pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi
lieky, ktoré sú povolené v súlade so smernicou 2001/83/ES
a spĺňajú podmienky uvedené v jej článku 21a prvom
odseku písm. a), d), e) alebo f), v článku 22a ods. 1
prvom pododseku písm. b) alebo v článku 104a ods. 2,
môžu byť takisto uvedené v zozname uvedenom v odseku
1 tohto článku.

L 316/39

3.
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto
článku agentúra odstráni liek zo zoznamu päť rokov po
referenčnom dátume Únie uvedenom v článku 107c ods. 5
smernice 2001/83/ES.
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) a d) a v odseku
1a tohto článku agentúra odstráni liek zo zoznamu po
splnení podmienok.
4.
V prípade liekov uvedených v zozname uvedenom
v odseku 1 sa v súhrne charakteristík výrobku a v príba
lovom letáku uvádza táto veta: Tento liek je predmetom
ďalšieho monitorovania. Pred touto vetou sa uvádza čierny
symbol, ktorý vyberie do 2. júla 2013 Komisia po odporú
čaní Výboru pre hodnotenie rizík dohľadu nad liekmi, po
ktorom nasleduje príslušná štandardná vysvetľujúca veta.
4a.
Do 5. júna 2018 Komisia predloží Európskemu parla
mentu a Rade správu o využití zoznamu uvedeného v odseku
1 na základe skúseností a údajov, ktoré poskytli členské štáty
a agentúra.
Komisia v prípade potreby na základe tejto správy a po
konzultácii s členskými štátmi a inými príslušnými zaintere
sovanými stranami predloží návrh na úpravu ustanovení
súvisiacich so zoznamom uvedeným v odseku 1.“
5. Článok 57 sa mení a dopĺňa takto:
a) V odseku 1 druhom pododseku sa písmená c) a d) nahrá
dzajú takto:
„c) koordinovať monitorovanie liekov, ktoré boli povo
lené v Únii, a poskytovať poradenstvo v prípade opat
rení potrebných na zaistenie bezpečného a účinného
užívania týchto liekov najmä koordináciou hodnotenia
a plnenia povinností a systémov dohľadu nad liekmi
a monitorovaním tohto plnenia;
d) zabezpečovať zber a zverejňovanie informácií o podo
zreniach na nežiaduce účinky liekov povolených
v Únii prostredníctvom databázy, ktorá je nepretržite
prístupná všetkým členským štátom;“.
b) V odseku 2 druhom pododseku sa písmeno b) nahrádza
takto:
„b) držitelia povolení na uvedenie na trh zašlú agentúre
najneskôr do 2. júla 2012 elektronickou cestou vo
formáte uvedenom v písmene a) informácie o všet
kých liekoch na humánne použitie povolených
v Únii;“.
Článok 2

2.
Zoznam uvedený v odseku 1 zahŕňa elektronický
odkaz na informácie o výrobku a súhrn plánu riadenia rizík.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
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Uplatňuje sa od 5. júna 2013 okrem článku 23 ods. 4, článku 57 ods. 1 druhého pododseku písm. c) a d)
a článku 57 ods. 2 druhého pododseku písm. b) nariadenia (ES) č. 726/2004, zmenených a doplnených
týmto nariadením, ktoré sa uplatňujú od 4 decembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1028/2012
z 25. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby
a podporu vinohradníkom
Nariadenie (ES) č. 1234/2007 by sa preto malo zodpo
vedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(5)

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 42 prvý odsek a článok 43 ods. 2,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa mení a dopĺňa takto:
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociál
neho výboru (1),
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

Článok 103o nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach
pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie
o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (4) umožňuje
členským štátom, aby poskytovali vinohradníkom odde
lenú pomoc v rámci režimu jednotnej platby. Niektoré
členské štáty toto osobitné podporné opatrenie využili.
Skutočnosť, že členské štáty môžu raz ročne upraviť
presuny z podporných programov do režimu jednotnej
platby, a že podporné programy trvajú päť rokov, zatiaľ
čo platobné nároky, ktoré vedú k priamym platbám, sa
udeľujú na neobmedzené obdobie, však mali za následok
administratívne a rozpočtové prekážky.
S cieľom zjednodušiť riadenie tohto osobitného podpor
ného opatrenia a zabezpečiť jeho súlad s cieľmi pravidiel
režimov priamej podpory pre poľnohospodárov je
vhodné zmeniť ho na možnosť pre členské štáty defini
tívne znížiť finančné prostriedky vyčlenené na podporné
programy v sektore vinohradníctva a vinárstva, a tým
zvýšiť vnútroštátne stropy pre priame platby.
Je vhodné umožniť členským štátom, aby naďalej uplat
ňovali podporu ustanovenú v článku 103o nariadenia
(ES) č. 1234/2007 na rok 2014.

(1) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 116.
(2) Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 174.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra
2012.
(4) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

1. V článku 103n sa vkladá tento odsek:
„1a.
Členské štáty môžu do 1. augusta 2013 rozhodnúť,
že od roku 2015 znížia sumu uvedenú v prílohe Xb, ktorá je
k dispozícii na podporné programy, aby tak zvýšili svoje
vnútroštátne stropy pre priame platby uvedené v článku
40 nariadenia (ES) č. 73/2009.
Suma, ktorá je výsledkom zníženia uvedeného v prvom
pododseku, zostáva definitívne v rámci vnútroštátnych
stropov pre priame platby uvedené v článku 40 nariadenia
(ES) č. 73/2009 a nie je viac k dispozícii pre opatrenia
uvedené v článkoch 103p až 103y.“
2. Článok 103o sa nahrádza takto:
„Článok 103o
Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom
1.
Do 1. decembra 2012 môžu členské štáty rozhodnúť
o poskytnutí podpory vinohradníkom na rok 2014, a to
uznaním platobných nárokov v zmysle hlavy III kapitoly 1
nariadenia (ES) č. 73/2009.
Ak je výška podpory uvedenej v prvom pododseku väčšia
ako výška podpory poskytovaná na rok 2013, príslušný
členský štát využije rozdiel na pridelenie platobných nárokov
vinohradníkom v zmysle hlavy III kapitoly 1 nariadenia (ES)
č. 73/2009 v súlade s bodom C prílohy IX k uvedenému
nariadeniu.
2.
Členské štáty, ktoré majú v úmysle poskytnúť podporu
uvedenú v odseku 1, upravia takúto podporu vo svojich
podporných programoch v súlade s článkom 103k ods. 3.
3.

Podpora na rok 2014 uvedená v odseku 1:

a) zostáva v režime jednotnej platby a už nie je na základe
článku 103k ods. 3 k dispozícii na opatrenia uvedené
v článkoch 103p až 103y;
b) úmerne znižuje výšku finančných prostriedkov, ktoré sú
k dispozícii v podporných programoch pre opatrenia
uvedené v článkoch 103p až 103y.“
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/43

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1029/2012
z 25. októbra 2012,
ktorým sa zavádzajú núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan
k jeho budúcemu hospodárskemu rozvoju a zároveň
zabezpečiť, aby sa zachoval súlad a súdržnosť na všet
kých úrovniach s cieľom vypracovať udržateľnú dlho
dobú stratégiu.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 207 ods. 2,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,

(5)

Rozsah tejto prírodnej katastrofy si vyžaduje okamžitú
a rozsiahlu pomoc, ktorá by zohľadnila geostrategický
význam partnerstva Pakistanu s Úniou, najmä pokiaľ
ide o kľúčovú úlohu Pakistanu v boji proti terorizmu,
a zároveň by prispela k celkovému rozvoju, bezpečnosti
a stabilite regiónu.

(6)

Vplyv autonómnych obchodných preferencií by malo byť
možné konkrétne merať, pokiaľ ide o vytváranie pracov
ných miest, odstraňovanie chudoby a udržateľný rozvoj
pracujúcich obyvateľov Pakistanu a chudobných.

(7)

Európska rada vo Vyhlásení o Pakistane, ktoré je prilo
žené k jej záverom zo 16. septembra 2010, poverila
ministrov, aby urýchlene schválili komplexný balík krát
kodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení, ktoré
pomôžu pri obnove a budúcom rozvoji Pakistanu,
ktorého súčasťou sú okrem iného aj ambiciózne
obchodné opatrenia nevyhnutné pre hospodársku
obnovu a rast.

(8)

Európska rada zdôraznila najmä svoje pevné odhodlanie
udeliť výlučne Pakistanu väčší prístup na trh Únie
prostredníctvom bezodkladného a časovo obmedzeného
zníženia ciel na dovoz kľúčového tovaru z Pakistanu.
S ohľadom na uvedené vyhlásenie Komisia navrhla
balík uvádzajúci 75 colných položiek, ktoré sú špecifické
pre kľúčové odvetvia vývozu Pakistanu v tých oblastiach,
ktoré boli najviac postihnuté záplavami, pričom tvrdila,
že zvýšenie vývozu Pakistanu do Únie v objeme 100
miliónov EUR alebo viac ročne by poskytlo skutočnú,
podstatnú a zmysluplnú pomoc regiónu.

(9)

Obchod Pakistanu s Úniou tvoria najmä textilné a odevné
výrobky, ktoré v roku 2009 predstavovali 73,7 % vývozu
Pakistanu do Únie. Pakistan tiež vyváža etanol a kožu,
ktoré sú popri textilných a odevných výrobkoch citlivými
priemyselnými výrobkami v niektorých členských
štátoch, kde sú pracovné miesta v priemysle už v rôznej
miere zasiahnuté globálnou recesiou. Tieto priemyselné
odvetvia sa usilujú prispôsobiť novému globálnemu
obchodnému prostrediu.

(10)

Odvetvie textilu má kľúčový význam pre pakistanskú
ekonomiku, pretože tvorí 8,5 % hrubého domáceho
produktu a zamestnáva 38 % pracovnej sily, z ktorej
približne polovicu tvoria ženy.

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamen
tom,
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),
keďže:
(1)

Vzťah medzi Európskou úniou (ďalej len „Únia“) a Pakis
tanskou islamskou republikou (ďalej len „Pakistan“) je
založený na dohode o spolupráci, ktorá nadobudla plat
nosť 1. septembra 2004 (2). Jedným z jej hlavných cieľov
je zabezpečiť podmienky na zvýšenie a rozvoj obchodu
medzi zmluvnými stranami dohody o spolupráci
a podporovať ho. Zásadným prvkom tejto dohody je
tiež dodržiavanie ľudských práv vrátane základných
pracovných práv a demokratických zásad.

(2)

Po intenzívnych monzúnových dažďoch v júli a auguste
2010 zasiahli zničujúce povodne rozsiahle územia Pakis
tanu, najmä oblasti Balúčistan, Khyber Pakhtunkhwa,
Pandžáb, Sindh a Gilgit-Baltistán. Podľa zdrojov Organi
zácie Spojených národov záplavy zasiahli približne 20
miliónov obyvateľov a 20 % územia Pakistanu, čo pred
stavuje minimálne 160 000 štvorcových kilometrov,
a v dôsledku toho zostalo 12 miliónov ľudí v stave
akútnej potreby humanitárnej pomoci.

(3)

V takejto situácii je humanitárna pomoc samozrejme
primárnym nástrojom a Únia zohráva v tejto oblasti od
vzniku tejto núdzovej situácie vedúcu úlohu, pretože sa
zaviazala poskytnúť Pakistanu núdzovú pomoc v objeme
presahujúcom 423 miliónov EUR.

(4)

Na podporu obnovy Pakistanu v tejto núdzovej situácii
bude potrebné využiť všetky dostupné prostriedky
vrátane navrhovaných výnimočných obchodných opat
rení na podporu vývozu Pakistanu s cieľom prispieť

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 (zatiaľ neuve
rejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. októbra
2012.
(2) Rozhodnutie Rady 2004/870/ES z 29. apríla 2004 o uzavretí
Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Pakis
tanskou islamskou republikou (Ú. v. EÚ L 378, 23.12.2004, s. 22).
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Vzhľadom na utrpenie obyvateľov Pakistanu spôsobené
ničivými záplavami je preto vhodné rozšíriť výnimočné
autonómne obchodné preferencie pre Pakistan prostred
níctvom časovo obmedzeného pozastavenia všetkých ciel
na určité výrobky, ktoré sú pre vývoz Pakistanu dôležité.
Poskytnutie takýchto obchodných preferencií by malo
mať iba obmedzený nepriaznivý vplyv na domáci trh
Únie a nemalo by mať žiadny negatívny vplyv na
najmenej rozvinutých členov Svetovej obchodnej organi
zácie (WTO).

(12)

Uvedené opatrenia sa navrhujú ako súčasť výnimočného
balíka v reakcii na osobitnú situáciu v Pakistane.
V žiadnom prípade by nemali tvoriť precedens pre
obchodnú politiku Únie s inými krajinami.

(13)

Autonómne obchodné preferencie budú mať buď formu
výnimky z cla na dovoz do Únie, alebo formu colných
kvót.

(14)

Oprávnenie získať výhody z výnimočných autonómnych
obchodných preferencií je podmienené dodržiavaním
príslušných pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich
postupov Pakistanom a zapojením sa do efektívnej admi
nistratívnej spolupráce s Úniou s cieľom predchádzať
rizikám podvodov. Vážne a systematické porušovanie
podmienok oprávnenosti na preferenčné opatrenie,
podvod alebo neposkytnutie administratívnej spolupráce
na účely overovania pôvodu výrobkov by mali byť
dôvodmi na dočasné pozastavenie preferencií.

(15)

Na účely vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a postu
pov, ktoré sa týkajú certifikácie pôvodu a administratívnej
spolupráce, by sa mala uplatňovať časť I hlava IV kapitola
2 oddiel 1 a oddiel 1A nariadenia Komisie (EHS)
č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva naria
denie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje
Colný kódex Spoločenstva (1), s výnimkou článkov 68
až 71, 90 až 97i a článku 97j ods. 2 týchto oddielov.
Pokiaľ však ide o kumuláciu pôvodu, na takéto účely by
malo byť povolené používať výlučne materiály s pôvodom
v Únii. Regionálna kumulácia a iné typy kumulácie
s výnimkou kumulácie materiálov s pôvodom v Únii
by sa nemali uplatňovať vo vzťahu k stanovovaniu
statusu pôvodu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú auto
nómne obchodné preferencie stanovené podľa tohto
nariadenia, aby sa v Pakistane zabezpečila dostatočná
transformácia.

(16)

Rozšírenie autonómnych obchodných preferencií pre
Pakistan si vyžaduje výnimku zo záväzkov Únie vyplýva
júcich z článkov I a XIII Všeobecnej dohody o clách
a obchode z roku 1994 (GATT) podľa článku IX Dohody
o založení WTO. Generálna rada WTO udelila takúto
výnimku 14. februára 2012.

(1) Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.
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(17)

S cieľom zabezpečiť okamžitú a udržateľnú hospodársku
obnovu Pakistanu po záplavách a v súlade s výnimkou
WTO sa odporúča, aby sa dĺžka trvania autonómnych
obchodných preferencií obmedzila do 31. decembra
2013.

(18)

S cieľom rýchle reagovať a zabezpečiť jednotnosť
a správne fungovanie autonómnych obchodných prefe
rencií pre Pakistan a s cieľom zaistiť jednotné podmienky
vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o dočasné
pozastavenie z dôvodu nedodržiavania colných postupov
a povinností, z dôvodu vážneho a systematického poru
šovania základných zásad ľudských práv, demokracie
a právneho štátu zo strany Pakistanu alebo z toho
dôvodu, že Pakistan nedodržal podmienku zdržať sa od
1. júla 2012 zavedenia nových alebo zvyšovania existu
júcich vývozných ciel alebo poplatkov s rovnocenným
účinkom alebo akéhokoľvek iného obmedzenia alebo
zákazu vývozu alebo predaja na vývoz akýchkoľvek
materiálov, ktoré sa používajú na výrobu výrobkov,
ktorých sa týka toto nariadenie, by sa mala na Komisiu
preniesť právomoc prijať okamžite uplatniteľné vykoná
vacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých
dôvodov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa usta
novujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na
základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie
vykonávacích právomocí Komisie (2).

(19)

S cieľom vykonať potrebné technické úpravy zoznamu
tovaru, v prípade ktorého sa uplatňujú autonómne
obchodné preferencie, a vyňať výrobky z rozsahu pôsob
nosti tohto nariadenia, ak objemy dovozu, na ktoré sa
vzťahuje toto nariadenie, prekročia určitú hranicu, by sa
mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh I a II s cieľom
zohľadniť zmeny v kombinovanej nomenklatúre a vyňať
výrobky z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Je
osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej
úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov
by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné
postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parla
mentu a Rade.

(20)

S cieľom bezodkladne sa zaoberať výrazne zvýšeným
dovozom výrobkov oslobodených od cla, ktoré sa dová
žajú do Únie a môžu mať nepriaznivý vplyv na výrobcov
z Únie, by Komisia mala v rámci postupu pre naliehavé
prípady prijať delegované akty, ktorými sa tieto výrobky
vyjmú z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Komisia by mala najneskôr dva roky od skončenia účin
nosti tohto nariadenia predložiť Európskemu parlamentu
a Rade správu o účinkoch týchto autonómnych obchod
ných preferencií. V uvedenej správe by sa mala nachádzať
aj podrobná analýza účinkov týchto preferencií na
hospodárstvo Pakistanu a ich vplyvu na obchod a príjmy
Únie z ciel, ako aj na hospodárstvo a zamestnanosť
v Únii. Pri vypracúvaní správy by Komisia mala
zohľadňovať najmä účinok autonómnych obchodných
preferencií, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest,
odstraňovanie chudoby a udržateľný rozvoj pracujúcich
obyvateľov Pakistanu a chudobných,

L 316/45

2.
V osvedčeniach o pôvode na formulári A vydaných
príslušnými úradmi Pakistanu podľa tohto nariadenia je
v kolónke 4 uvedené „Autonomous measure – Regulation
(EU) No 1029/2012 (1)“ („Autonómne opatrenie – nariadenie
(EÚ) č. 1029/2012“).

Článok 3
Colné kvóty
1.
Výrobky uvedené v prílohe II je povolené dovážať do Únie
oslobodené od cla v rámci limitov colných kvót Únie stanove
ných v uvedenej prílohe.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Preferenčné opatrenia
1.
Výrobky s pôvodom v Pakistane, ktoré sú uvedené
v prílohe I, sa pri dovoze do Únie oslobodzujú od cla.

2.
Colné kvóty uvedené v odseku 1 a v prílohe II spravuje
Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia
(EHS) č. 2454/93.

Článok 4
Vyňatie výrobkov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia

2.
Výrobky s pôvodom v Pakistane, ktoré sú uvedené
v prílohe II, je povolené dovážať do Únie podľa osobitných
ustanovení uvedených v článku 3.
Článok 2
Podmienky oprávnenosti na preferenčné opatrenia
1.
Oprávnenie na získanie výhod z preferenčných opatrení
zavedených článkom 1 je podmienené:
a) dodržiavaním pravidiel pôvodu výrobkov a súvisiacich
postupov podľa ustanovení časti I hlavy IV kapitoly 2
oddielu 1 a oddielu 1A pododdielov 1 a 2 nariadenia
(EHS) č. 2454/93 s výnimkou článkov 68 až 71, 90 až
97i a článku 97j ods. 2 uvedených oddielov. Pokiaľ však
ide o kumuláciu pôvodu na účely určovania statusu pôvodu
výrobkov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia zavedené článkom
1 tohto nariadenia, povoľuje sa výlučne kumulácia mate
riálov s pôvodom v Únii. Regionálna kumulácia a iné typy
kumulácie s výnimkou kumulácie materiálov s pôvodom
v Únii nie sú povolené;
b) dodržiavaním metód administratívnej spolupráce podľa usta
novení časti I hlavy IV kapitoly 2 oddielu 1 pododdielu 3
nariadenia (EHS) č. 2454/93;
c) tým, že Pakistan nebude vážne a systematicky porušovať
ľudské práva vrátane základných pracovných práv a základ
ných zásad demokracie a právneho štátu;
d) tým, že Pakistan sa od 1. júla 2012 zdrží zavedenia nových
alebo zvyšovania existujúcich vývozných ciel alebo
poplatkov s rovnocenným účinkom alebo akéhokoľvek
iného obmedzenia alebo zákazu vývozu alebo predaja na
vývoz akýchkoľvek materiálov, ktoré sa primárne používajú
na výrobu akýchkoľvek výrobkov, ktorých sa týkajú tieto
preferenčné opatrenia a ktoré sú určené pre územie Únie.

1.
Ak sa v kalendárnom roku 2012 alebo 2013 objem
dovozu niektorého z výrobkov pochádzajúceho z Pakistanu
a uvedeného v prílohe I na základe údajov colných orgánov
o dovoze zvýši o 25 % alebo viac v porovnaní s priemerom
za obdobie rokov 2009 až 2011, uvedený výrobok sa na zostá
vajúce obdobie daného roka vyjme z rozsahu pôsobnosti tohto
nariadenia. Na účely tohto odseku je Komisia splnomocnená
prijímať delegované akty v súlade s článkom 6 s cieľom zmeniť
a doplniť prílohu I na vyňatie uvedeného výrobku z rozsahu
pôsobnosti tohto nariadenia na zostávajúce obdobie daného
roka.

2.
Po nadobudnutí účinnosti delegovaného aktu bude dovoz
výrobku uvedeného v odseku 1 podliehať doložke najvyšších
výhod alebo iným platným clám.

Článok 5
Technické úpravy príloh
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade
s článkom 6 s cieľom zmeniť a doplniť prílohy na začlenenie
zmien a doplnení a technických úprav potrebných z dôvodu
zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry a podpoložiek
TARIC.

Článok 6
Vykonávanie delegovania právomoci
1.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4
a 5 sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto
článku.

2.
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 4
a 5 sa Komisii udeľuje na obdobie platnosti tohto nariadenia.
(1) Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 43.
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3.
Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4 a 5 môže
Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhod
nutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej
právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledu
júcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je
ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli
účinnosť.

reagovať na túto naliehavosť prostredníctvom okamžite uplatni
teľných vykonávacích aktov úplne alebo čiastočne pozastaviť
preferenčné opatrenia stanovené v tomto nariadení na obdobie
maximálne šiestich mesiacov za predpokladu, že predtým:

4.
Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parla
mentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

b) vyzvala členské štáty, aby prijali preventívne opatrenia
potrebné na ochranu finančných záujmov Únie alebo na
zabezpečenie dodržiavania článku 2 Pakistanom;

5.
Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4 a 5 nadobudne
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa ozná
menia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada
informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.
Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota
predĺži o dva mesiace.

Článok 7

a) informovala výbor uvedený v článku 8 ods. 1;

c) uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie infor
mujúce o tom, že existujú dôvody na opodstatnené pochyb
nosti o uplatňovaní preferenčných opatrení alebo o dodržia
vaní článku 2 Pakistanom, ktoré môžu spochybniť jeho
právo pokračovať vo využívaní výhod udelených týmto
nariadením;

Postup pre naliehavé prípady

d) informovala Pakistan o každom rozhodnutí prijatom v súlade
s týmto odsekom predtým, ako nadobudne účinnosť.

1.
Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú
účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je
v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delego
vaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody
použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.
Na konci obdobia dočasného pozastavenia Komisia
prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne buď o ukončení
pozastavenia, alebo o predĺžení obdobia jeho uplatňovania.

2.
Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči dele
govanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným
v článku 6 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po
oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady
vzniesť námietku akt zruší.

Článok 8

3.
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijímajú
v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

4.
Členské štáty oznámia Komisii všetky dôležité informácie,
ktorými sa môže zdôvodniť dočasné pozastavenie preferenč
ných opatrení alebo jeho predĺženie.

Postup výboru
1.
Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený člán
kami 247a ods. 1 a 248a ods. 1 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (1). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia
(EÚ) č. 182/2011. Uvedený výbor môže preskúmať každú zále
žitosť týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú predloží
Komisia alebo o ktorú požiada členský štát.

2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8
nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 10
Správa
Najneskôr 31. decembra 2015 Komisia predloží Európskemu
parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tohto naria
denia.

Článok 11
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Článok 9
Dočasné pozastavenie

1.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.
Ak Komisia zistí, že existuje dostatočný dôkaz o nedo
držiavaní podmienok stanovených v článku 2, môže s cieľom
(1) Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

2.
Uplatňuje sa odo dňa jeho nadobudnutia účinnosti do
31. decembra 2013.

14.11.2012
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 25. októbra 2012

Za Európsky parlament
predseda

Za Radu
predseda

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PRÍLOHA I
VÝROBKY OSLOBODENÉ OD CLA
Výrobky, na ktoré sa majú uplatňovať opatrenia, sú označené osemmiestnymi kódmi KN. Opis týchto kódov možno nájsť
v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1). Opis kódov KN sa uvádza iba na informačné účely.
Kód KN

Opis

0712 39 00

Sušené huby a hľuzovky, celé, rozrezané, v plátkoch, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravené (okrem
húb rodu Agaricus, rodu Auricularia spp. a rodu Tremella spp.)

5205 12 00

Jednoduchá bavlnená priadza z nečesaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny,
s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa (metrické
číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5205 22 00

Jednoduchá bavlnená priadza z česaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny,
s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa (metrické
číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5205 32 00

Násobná (súkaná) alebo káblovaná bavlnená priadza z nečesaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti
alebo viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56
decitexa (metrické číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5205 42 00

Násobná (súkaná) alebo káblovaná bavlnená priadza z česaných vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo
viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou ako 714,29 decitexa, nie však menšou ako 232,56 decitexa
(metrické číslo presahujúce 14, ale nepresahujúce 43), neupravená na maloobchodný predaj

5208 11 90

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou najviac 100 g/m2, iné ako tkaniny na výrobu bandáží, obväzov a lekárskych gáz

5208 12 16

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 100 g/m2, nie však väčšou ako 130 g/m2, a so šírkou nepresahujúcou 165 cm

5208 12 19

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 100 g/m2, nie však väčšou ako 130 g/m2, a so šírkou presahujúcou 165 cm

5208 13 00

Nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, vo väzbe trojväzbový alebo
štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5208 19 00

Ostatné nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5208 21 90

Bielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou najviac 100 g/m2, iné ako tkaniny na výrobu bandáží, obväzov a lekárskych gáz

5208 22 19

Bielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 100 g/m2, nie však väčšou ako 130 g/m2, a so šírkou presahujúcou 165 cm

5208 22 96

Bielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 130 g/m2 a so šírkou nepresahujúcou 165 cm

5208 29 00

Ostatné bielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5208 51 00

Potlačené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou najviac 100 g/m2

(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
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Kód KN

Opis

5208 52 00

Potlačené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2

5208 59 90

Ostatné potlačené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5209 11 00

Nebielené bavlnené tkaniny v plátnovej väzbe, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2

5209 12 00

Nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou
ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5209 19 00

Ostatné nebielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5209 22 00

Bielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou
ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5209 29 00

Ostatné bielené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny

5209 32 00

Farbené bavlnené tkaniny, obsahujúce 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou väčšou
ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5211 12 00

Nebielené bavlnené tkaniny obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne
s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2, vo väzbe trojväzbový alebo
štvorväzbový keper vrátane väzby krížového kepra

5407 81 00

Tkaniny z priadze, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti syntetických vlákien vrátane tkaniny z priadze
zo syntetického monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, s maximálnym priemerom
najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, nebielené alebo bielené

5407 82 00

Tkaniny z priadze, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti syntetických vlákien vrátane tkaniny z priadze
zo syntetického monofilu, s dĺžkovou hmotnosťou 67 decitexov alebo viac, s maximálnym priemerom
najviac 1 mm, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou, farbené

5513 11 20

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto vlákien, v zmesi
hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, v plátnovej väzbe,
nebielené alebo bielené, so šírkou 165 cm alebo menšou

5513 21 00

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto vlákien, v zmesi
hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, v plátnovej väzbe,
farbené

5513 41 00

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien, obsahujúce menej ako 85 % hmotnosti týchto vlákien, v zmesi
hlavne alebo výlučne s bavlnou, s plošnou hmotnosťou nepresahujúcou 170 g/m2, potlačené

6101 20 90

Pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky z bavlny, pletené
alebo háčkované

6112 12 00

Teplákové súpravy zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované

6116 10 20

Prstové rukavice impregnované, potiahnuté alebo pokryté kaučukom, pletené alebo háčkované

6116 10 80

Palcové rukavice a rukavice bez prstov, impregnované, potiahnuté alebo pokryté plastmi alebo kaučukom,
pletené alebo háčkované, a prstové rukavice, impregnované, potiahnuté alebo pokryté plastmi, pletené
alebo háčkované

6116 92 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov z bavlny, pletené alebo háčkované

6116 93 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov zo syntetických vlákien, pletené alebo háčkované

6201 93 00

Pánske alebo chlapčenské bundy, vetrovky a podobné výrobky z chemických vlákien

L 316/49
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Kód KN

Opis

6203 43 19

Pánske alebo chlapčenské nohavice a lýtkové nohavice zo syntetických vlákien (iné ako pracovné)

6204 22 80

Dámske alebo dievčenské komplety z bavlny (iné ako pracovné)

6204 62 90

Dámske alebo dievčenské krátke nohavice z bavlny

6207 91 00

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z bavlny

6208 91 00

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, nohavičky krátke a dlhé, negližé, kúpacie plášte, župany
a podobné výrobky z bavlny

6211 43 10

Dámske alebo dievčenské zástery, kombinézy, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy
z chemických vlákien

6216 00 00

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov

6303 91 00

Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie
z bavlny, iné ako pletené alebo háčkované

6303 92 90

Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie zo
syntetických vlákien, iné ako netkané, iné ako pletené alebo háčkované

6303 99 90

Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie, iné
ako z bavlny alebo syntetických vlákien, iné ako netkané, iné ako pletené alebo háčkované

6304 92 00

Ostatné interiérové textílie z bavlny, iné ako pletené alebo háčkované

6307 10 90

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky a podobné handry na čistenie, iné ako
pletené alebo háčkované, iné ako netkané

6307 90 99

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky vrátane strihových šablón, iné ako pletené alebo háčkované,
iné ako z plsti

14.11.2012

14.11.2012
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PRÍLOHA II
VÝROBKY PODLIEHAJÚCE ROČNÝM BEZCOLNÝM KVÓTAM UVEDENÝM V ČLÁNKU 3
Výrobky, na ktoré sa majú uplatňovať opatrenia, sú označené osemmiestnymi kódmi KN. Opis týchto kódov možno nájsť
v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87. Opis kódov KN sa uvádza iba na informačné účely.
Poradové číslo

Kód KN

Opis

Od nadobudnutia
účinnosti do
konca roka 2012

Od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013

09.2401

2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým
alkoholometrickým titrom 80 obj. % alebo
vyšším

18 750 ton

75 000 ton

09.2409

4107 92 10

Lícové štiepenky z hovädzej (vrátane byvo
lích) usne, odchlpené, ďalej upravené po
činení alebo krustovaní, iné ako surové kože

89 ton

356 ton

09.2410

4107 99 10

Hovädzie (vrátane byvolích) usne, odchlpené,
ďalej upravené po činení alebo krustovaní,
iné ako surové kože, iné ako neštiepané celé
lícové a lícové štiepenky

90,25 tony

361 ton

09.2411

4203 21 00

Rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice
bez prstov z usne alebo kompozitnej usne,
špeciálne určené na použitie v športe

361,75 tony

1 447 ton

09.2412

4203 29 10

Rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice
bez prstov z usne alebo kompozitnej usne,
ochranné pre všetky profesie, iné ako
špeciálne určené na použitie v športe

1 566,5 tony

6 266 ton

09.2413

ex 4203 29 90

Pánske a chlapčenské rukavice prstové, ruka
vice palcové a rukavice bez prstov z usne
alebo kompozitnej usne, iné ako špeciálne
určené na použitie v športe, iné ako ochranné
pre všetky profesie

62,75 tony

251 ton

09.2414

ex 4203 29 90

Rukavice prstové, rukavice palcové a rukavice
bez prstov z usne alebo kompozitnej usne,
iné ako špeciálne určené na použitie v športe,
iné ako ochranné pre všetky profesie, iné ako
pánske a chlapčenské

135,5 tony

542 ton

09.2415

5205 23 00

Jednoduchá bavlnená priadza z česaných
vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo
viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou
ako 232,56 decitexa, nie však menšou ako
192,31 decitexa (metrické číslo presahujúce
43, ale nepresahujúce 52), neupravená na
maloobchodný predaj

1 790 ton

7 160 ton

09.2416

5205 24 00

Jednoduchá bavlnená priadza z česaných
vlákien, obsahujúca 85 % hmotnosti alebo
viac bavlny, s dĺžkovou hmotnosťou menšou
ako 192,31 decitexa, nie však menšou ako
125 decitexov (metrické číslo presahujúce 52,
ale nepresahujúce 80), neupravená na malo
obchodný predaj

1 276,25 tony

5 105 ton

09.2417

5208 39 00

Ostatné farbené bavlnené tkaniny, obsahujúce
85 % hmotnosti alebo viac bavlny

421,25 tony

1 685 ton

09.2418

5209 39 00

Ostatné farbené bavlnené tkaniny, obsahujúce
85 % hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou
hmotnosťou väčšou ako 200 g/m2

689,25 tony

2 757 ton

09.2419

5509 53 00

Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických
strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo
výlučne s vlnou, neupravená na maloob
chodný predaj

3 061 ton

12 244 ton
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Kód KN

Opis

14.11.2012

Od nadobudnutia
účinnosti do
konca roka 2012

Od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013

09.2420

6103 32 00

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre
z bavlny, pletené alebo háčkované

249,75 tony

999 ton

09.2421

6103 42 00

Pánske alebo chlapčenské nohavice, nohavice
s náprsenkou a plecnicami, lýtkové a krátke
nohavice (iné ako plavky) z bavlny, pletené
alebo háčkované

568,75 tony

2 275 ton

09.2422

6107 21 00

Pánske alebo chlapčenské nočné košele
a pyžamy z bavlny, pletené alebo háčkované

167,5 tony

670 ton

09.2423

6108 31 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele
a pyžamy z bavlny, pletené alebo háčkované

374,5 tony

1 498 ton

09.2424

6109 90 20

Vrchné tričká (t-shirts), tielka a ostatné tričká
z vlny alebo jemných chlpov zvierat, alebo
chemických vlákien, pletené alebo háčkované

297,5 tony

1 190 ton

09.2425

6111 20 90

Dojčenské odevy a odevné doplnky z bavlny,
pletené alebo háčkované (iné ako prstové
rukavice, palcové rukavice a rukavice bez
prstov)

153,5 tony

614 ton

09.2426

6115 95 00

Pančuchové nohavice, pančuchy,
podkolienky, ponožky a ostatný pančuchový
tovar a obuv bez podrážok, z bavlny, pletené
alebo háčkované (okrem pančuchového
tovaru s odstupňovanou kompresiou, panču
chových nohavíc a pančúch, dámskych
dlhých pančúch alebo podkolienok
s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite
menšou ako 67 decitexov)

2 263 ton

9 052 ton

09.2427

6204 62 31

Dámske alebo dievčenské bavlnené nohavice
a lýtkové nohavice z denimu (iné ako
pracovné)

1 892,75 tony

7 571 ton

09.2428

6211 42 90

Dámske alebo dievčenské odevy z bavlny

96,5 tony

386 ton

09.2429

6302 60 00

Toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej
uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej
textílie, z bavlny

9 602 ton

38 408 ton

09.2430

6302 91 00

Toaletná a kuchynská bielizeň z bavlny, iná
ako zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo
podobnej slučkovej textílie

2 499,25 tony

9 997 ton

09.2431

6403 99 93

Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku,
plastov alebo kompozitnej usne a so zvrškom
z usne, so stielkou s dĺžkou 24 cm alebo viac,
pri ktorej nie je možné určiť, či ide o pánsku,
alebo dámsku, iná ako športová obuv a obuv
so zabudovanou ochrannou kovovou špič
kou, nezakrývajúca členok, nie na drevenom
základe ani platforme (bez vnútornej
podrážky), iná ako obuv s priehlavkom
vyrobeným z remienkov alebo s jedným
alebo niekoľkými výrezmi, iná ako šľapky

60,5 tony

242 ton

09.2432

6403 99 96

Pánska obuv s vonkajšou podrážkou
z kaučuku, plastov alebo kompozitnej usne
a so zvrškom z usne, so stielkou s dĺžkou
24 cm alebo viac, iná ako športová obuv
a obuv so zabudovanou ochrannou kovovou
špičkou, nezakrývajúca členok, nie na
drevenom základe ani platforme (bez
vnútornej podrážky), iná ako obuv s prie
hlavkom vyrobeným z remienkov alebo
s jedným alebo niekoľkými výrezmi, iná ako
šľapky

363,25 tony

1 453 ton

14.11.2012
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Poradové číslo

09.2433
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Kód KN

6403 99 98

Opis

Dámska obuv s vonkajšou podrážkou
z kaučuku, plastov alebo kompozitnej usne
a so zvrškom z usne, so stielkou s dĺžkou
24 cm alebo viac, iná ako športová obuv
a obuv so zabudovanou ochrannou kovovou
špičkou, nezakrývajúca členok, nie na
drevenom základe ani platforme (bez
vnútornej podrážky), iná ako obuv s prie
hlavkom vyrobeným z remienkov alebo
s jedným alebo niekoľkými výrezmi, iná ako
šľapky

L 316/53

Od nadobudnutia
účinnosti do
konca roka 2012

172,75 tony

Od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013

691 ton

Predplatné na rok 2012 (bez DPH, vrátane poštovného)
Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

1 200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročné DVD

22 úradných jazykov EÚ

1 310 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

840 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačné (súhrnné) DVD

22 úradných jazykov EÚ

100 EUR ročne

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie
a výberové konania, DVD, jedno vydanie za týždeň

viacjazyčné: 23 úradných
jazykov EÚ

200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy

jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa
konajú konkurzy

50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú
osobitne.
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom DVD.
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať na základe žiadosti rôzne prílohy k úradnému
vestníku. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznamov pre čitateľov, ktoré sa vkladajú do
Úradného vestníka Európskej únie.

Predaj a predplatné
Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm.

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na
stránke možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy,
judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu.
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