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Príloha III
(k èlánku 8 ods. 1)

POSTUP PRI NOTIFIKOVANÍ NÁVRHOV TECHNICKÝCH PREDPISOV
Èlánok 1
Na úèely tohto postupu platia tieto definície:
a) „technická špecifikácia“ – špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanovuje charakteristiku požadovanú
od výrobku, ako je úroveò kvality, výkon, bezpeènos• alebo rozmery, vrátane požiadaviek uplatòovaných na
výrobok, pokia¾ ide o terminológiu, symboly, testovanie a testovacie metódy, balenie, oznaèenie a etiketovanie,
b) „technické normy“ – technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je
povinné de iure alebo de facto pri obchodovaní alebo používaní stranou alebo v jej väèšej èasti, okrem tých,
ktoré sú stanovené miestnymi úradmi,
c) „návrh technického predpisu“ – text technickej špecifikácie vrátane správnych ustanovení formulovaných
s cie¾om ich vyhlásenia alebo koneèného uzákonenia ako technického predpisu, text, ktorý je v štádiu prípravy,
v ktorom ešte vždy možno uskutoèòova• podstatné zmeny,
d) „výrobok“ – všetky tovary zahrnuté do tejto dohody.
Èlánok 2
1. Notifikácia bude
a) obsahova• úplný text návrhov technických predpisov v pôvodnom jazyku a v úplnom preklade alebo vo vý•ahu
v anglickom jazyku,
b) uvádza•, èi návrh technického predpisu je identický s technickou špecifikáciou predmetu, ktorého sa týka,
alebo èi sa návrh vypracovaný medzinárodným alebo regionálnym subjektom od takýchto špecifikácií odchy¾uje;
ak dôjde k odchýlke od takýchto špecifikácií, uvedie sa dôvod tejto odchýlky,
c) uvádza• názov a sídlo štátneho orgánu kompetentného na poskytnutie ïalšej informácie o predpise,
d) obsahova• uvažovaný dátum nadobudnutia platnosti.
2. Ak návrh technického predpisu iba transponuje úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, staèí odkaz
na príslušnú normu.
Èlánok 3
Každá strana môže žiada• ïalšiu informáciu o oznámenom návrhu technického predpisu v súlade s týmto
postupom.
Èlánok 4
1. Strana môže uplatni• pripomienky k oznámenému návrhu technických predpisov.
2. Strany si vymenia informácie o svojich informaèných miestach (Enquiry Points).
Èlánok 5
Èasový limit na pripomienky k notifikáciám bude tri mesiace odo dòa, keï strana dostane text návrhu predpisu.
Poèas tohto obdobia sa návrh technického predpisu nesmie prija•.
Èlánok 6
Dodatoèná notifikácia uvedie, do akej miery bolo možné vzia• do úvahy akéko¾vek pripomienky strany, akéko¾vek
zásadné zmeny uskutoèòované v porovnaní s oznámeným návrhom, ako aj dátum nadobudnutia platnosti tohto
predpisu.
Èlánok 7
Obdobie troch mesiacov, keï sa predpis nesmie prija•, sa však neuplatní, ak z naliehavých dôvodov týkajúcich
sa ochrany zdravia alebo bezpeènosti obyvate¾stva, ochrany zdravia a života zvierat a rastlín musia príslušné úrady

Strana 4138

Zbierka zákonov è. 378/2000

Èiastka 155

pripravi• technické predpisy vo ve¾mi krátkom èase, aby ich, pokia¾ je to možné, vyhlásili alebo zaviedli okamžite
bez konzultácií. Dôvody, ktoré oprávòujú naliehavos• opatrenia, budú oznámené.
Èlánok 8
Strany budú v rámci tejto dohody uskutoèòova• pravidelné konzultácie, aby zabezpeèili uspokojivé vykonávanie
postupu pri notifikácii návrhov technických predpisov.

