B. Osobitná časť


K §  1
Návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách                    a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky, ktorým sa zabezpečila transpozícia smernice Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s osobnými ochrannými prostriedkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10) v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12), v znení smernice Rady 93/95/EHS z 29. októbra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/58/EHS z 3. septembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv.17) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4) (ďalej len „smernica 89/686/EHS“), nakoľko dňa 21. apríla 2018 nadobudne účinnosť priamo účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2016/425“), ktoré smernicu 89/686/EHS v celom rozsahu zrušuje. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorý je obsahovo prepojený s rámcovým zákonom               č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene                 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K § 2 
Navrhované nariadenie vlády Slovenskej republiky je aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky a vykonáva sa ním právne záväzný akt Európskej únie, preto sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR ustanovuje transpozičný odkaz.
K § 3 
Keďže nariadenie (EÚ) č. 2016/425 podľa článku 46 zrušuje smernicu 89/686/EHS s účinnosťou od 21. apríla 2018, je potrebné zrušiť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky k uvedenému dátumu. 
K prílohe
Obsahuje označenie vykonávaného právne záväzného aktu Európskej únie.
 

