B. Osobitná časť



 K Čl. I 
K bodu 1
Predmet právnej úpravy sa rozširuje o požiadavky na ostatné meradlá a ich metrologickú kontrolu. 
K bodu 2
Dopĺňa sa definícia pojmu kalibrácia meradla, ktorý sa používa v zákone a doteraz nebol definovaný (napr. § 9 ods. 8). Mení sa označenie ďalších písmen.
K bodu 3
Zavádza sa nový pojem „dočasná zabezpečovacia značka opravára“, ktorou je zabezpečovacia značka umožňujúca používanie určeného meradla v čase od ukončenia opravy do jeho overenia, a to najviac počas 21 dní. Túto značku prideľuje úrad opravárovi registrovanému podľa § 27 zákona rozhodnutím. Mení sa označenie ďalšieho písmena.
K bodu 4
Spresňuje sa členenie meradiel v súvislosti so zavedením novej skupiny meradiel, ktorou sú ostatné meradlá. Toto spresnenie zosúladí terminológiu.
K bodu 5
Spresňuje sa spôsob založenia ústavu, ktorý môže národný etalón realizovať alebo uchovávať. Spresňuje sa subjekt, ktorý môže okrem ústavu realizovať alebo uchovávať národný etalón. Zodpovednosť za národné etalóny prechádzajú kvôli jednoznačnosti do výlučnej kompetencie úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť metrológie v Slovenskej republike. Toto umožňuje znížiť počet orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie.
Spresnenie vzťahu odborného garanta fyzikálnej a technickej realizácie národného etalónu k tomuto etalónu. Pre zabezpečenie správnej funkcie národného etalónu nie je dôležitý vlastnícky vzťah, ktorý môže byť aj podielovým vlastníctvom viacerých subjektov. Pre zabezpečenie plnenia ustanovení tohto zákona je dôležité kto národný etalón uchováva.
Ide o jednoznačné vymedzenie zodpovednosti za národné etalóny, a to nie len v etape vyhlásenia a zrušenia, ale i zmeny národných etalónov, ktoré doteraz v zákone neboli podchytené.
Definuje sa použitie ostatných etalónov.
Zmena číslovania odsekov z dôvodu logického usporiadania.
Rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobností o vyhlasovaní, rozvoji, uchovávaní, používaní a dohľade národných etalónov.
K bodu 6
Spresňuje sa úkon certifikácie referenčného materiálu. V definícii ide o nadväznosť hodnôt veličín, nie o nadväznosť referenčného materiálu.
Spresnenie použitia certifikovaného referenčného materiálu a ostatných referenčných materiálov pri overení určených meradiel a pri kalibrácii ostatných meradiel používaných podľa § 9 ods. 7. Vymedzenie pojmu ostatný referenčný materiál a povinností výrobcov a dovozcov pri ich uvádzaní na trh.
K bodu 7
Rozširuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o certifikácii referenčných materiálov a uznávaní referenčných materiálov, ktoré sa zrušilo novým znením § 7.
K bodu 8
Dopĺňa sa nadpis ustanovenia § 8 v súvislosti so zavedením novej skupiny meradiel, ktorou sú ostatné meradlá.
K bodu 9
Spresnenie ustanovenia čo sa považuje za meranie súvisiace s platbami. Doplnenie, že ide o výpočet ceny.
K bodu 10
Dopĺňa sa ustanovenie vymedzujúce ostatné meradlá, ktoré boli zavedené v bode 1.
K bodu 11
Zrušením ústavu ako orgánu štátnej správy, úrad preberá na seba zodpovednosť za národné schválenia typu, ktorých vydaný počet po vstupe do EÚ a prijatí nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách výrazne klesol. Doplnenie úradu medzi subjekty vykonávajúce metrologickú kontrolu mu umožňuje vydávať rozhodnutia o schválení typu.
Dopĺňa sa úrad medzi subjekty oprávňujúce požadovať od objednávateľa metrologickej kontroly príslušné materiály na jej uskutočnenie.
Spresnenie ustanovenia o použití ostatného meradla používaného na meranie podľa osobitného predpisu a požadovanom preukázaní kalibrácie tohto meradla.
Objektivizujú sa podmienky na subjekty, ktoré môžu vykonať kalibráciu meradla používaného na meranie podľa osobitného predpisu. Podľa legislatívy Slovenskej republiky kalibrácia meradiel je voľná živnosť a v zákone sa ustanovuje preukázanie odbornej spôsobilosti, t. j. minimálne akreditáciou, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
K bodu 12
Zodpovednosti prechádzajú kvôli jednoznačnosti do výlučnej kompetencie úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť metrológie v Slovenskej republike. Toto umožňuje znížiť počet orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie. 
K bodu 13
Poverenie úradu schvaľovaním typu meradla a zrovnoprávnenie výrobcov určených meradiel z členského štátu EÚ, alebo zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zo štátu, ktorý má s EÚ uzavretú medzinárodnú zmluvu alebo dovozcu určeného meradla povereného výrobcom z iného štátu s domácimi výrobcami. Takýmito medzinárodnými dohodami sú napríklad Dohoda o Colnej únii medzi Tureckom a EÚ a jej vykonávacie opatrenia, na základe ktorých sa uznávajú výsledky skúšok a posudzovania zhody, pozri Rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/2006 z 15. mája 2006 o vykonávaní článku 9 rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 o vykonaní konečnej fázy colnej únie (Ú.v. EÚ L 271, 30. 9. 2006), alebo Rozhodnutie Rady a Komisie o Dohode v oblasti vedecko-technickej spolupráce (Ú.v. ES L 114, 30.4.2002) a vykonávacia Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovaní zhody (Ú.v. ES L 114, 30.4.2002). Štáty, s ktorými Európska únia takéto dohody uzatvorené nemá sú označované ako iné štáty.
K bodu 14
Splnomocnenie úradu poveriť posúdením predloženej technickej dokumentácie, výsledkov posúdenia zhody typu meradla a vykonaním technických skúšok vzoriek meradla  na účely schválenia typu meradla ústav alebo určenú organizáciu. Mení sa označenie ďalších odsekov.
K bodu 15
V nadväznosti na nové ustanovenie § 10 ods. 5 je nevyhnutné splnomocniť ústav a určenú organizáciu oprávnením požadovať poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného meradla a ich uloženia ako dokladu na účely schválenia typu meradla. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES sa dopĺňa možnosť uloženia modelu stupnice určeného meradla.
K bodu 16
Splnomocnenie úradu vydať rozhodnutie o schválení typu na základe výsledkov posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov technických skúšok vzoriek meradla a výsledkov posúdenia zhody typu meradla podľa osobitného predpisu vykonaných ústavom alebo určenou organizáciou.
K bodu 17
Ak úrad nemôže rozhodnúť v určenej lehote, je povinný pred uplynutím lehoty na rozhodnutie upovedomiť o tom žiadateľa a okrem dôvodu uviesť aj čas, o ktorý bola predĺžená lehota na rozhodnutie.
K bodu 18
Spresňuje sa možnosť používania určeného meradla po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu za podmienky splnenia ustanovených požiadaviek.
K bodu 19
Spresňuje sa vymedzenie meradiel, ktoré sa považujú za meradlá schváleného typu podľa tohto zákona vo vzťahu k osobitným predpisom. Ide napríklad o meradlá uvádzané na trh podľa nariadení vlády Slovenskej republiky k zákonu 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 (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.), ak bola použitá ako súčasť postupu posudzovania zhody „skúška typu“ alebo bol vydaný „certifikát návrhu“ a o záznamové zariadenia v cestnej doprave (§ 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave). Mení sa označenie ďalšieho odseku.
K bodu 20
Zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES.
K bodu 21
Spresnenie ustanovenia kto a akým spôsobom môže pozastaviť platnosť alebo zrušiť rozhodnutie o schválení typu.
K bodu 22
Spresňuje sa spôsob, akým môže úrad zakázať uvádzanie meradiel na trh.
K bodu 23
Spresňuje sa znenie ustanovenia § 15 ods. 1 zákona.
K bodu 24
Zavádza sa možnosť využiť na účely overenia výsledky skúšok vykonaných zahraničným subjektom za podmienky zaručenia metrologickej úrovne určeného meradla porovnateľnej s metrologickou úrovňou, akú vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike po predchádzajúcom súhlase úradu. Mení sa označenie ďalších odsekov.
K bodu 25
Spresňuje sa povinnosť používateľa meradla pri objednávke na overenie, ak požaduje doklad o overení, ktorého vydanie právna úprava nevyžaduje.
K bodu 26
Precizovanie ustanovenia § 16 ods. 1 zákona.
K bodu 27
Spresňuje sa vymedzenie predmetu prvotného overenia a to na meradlá v etape pred uvedením na trh, nakoľko prvotné overenie určených meradiel sa vykonáva aj pri určených meradlách v používaní, a to po každej vykonanej oprave.
K bodu 28
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje opravu meradla aj zahraničným opravárom alebo v zahraničí, čo v mnohých prípadoch je aj nevyhnutné, najmä pri opravách hi-tech určených meradiel v záručnej lehote. V praxi sa ukázalo ako jednoznačnejšie preniesť povinnosť zabezpečiť prvotné overenie po oprave na používateľa určeného meradla. 
K bodu 29
Spresňuje sa vymedzenie meradiel, ktoré sa považujú za meradlá prvotne overené podľa tohto zákona vo vzťahu k osobitným predpisom. Ide o meradlá uvedené na trh podľa nariadení vlády Slovenskej republiky k zákonu 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 (napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.). 
K bodu 30
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 31
Spresňuje sa požiadavka na vedenie evidencie určených meradiel a ostatných meradiel podľa ustanovenia § 9 ods. 7 zákona, pričom miestom používania sa rozumie miesto montáže alebo označenie prevádzky.
K bodu 32
Dopĺňa sa povinnosť určovať výšku platieb na základe údajov používaného platne overeného meradla.
K bodu 33
Rozširuje sa splnomocnenie úradu v konaní v prípadoch, keď meradlo nevyhovie požiadavkám určeným pre uvedenie meradla na trh.
Predmet preskúšania meradla sa zužuje na zistenie chýb meradla, nakoľko preskúšanie v rozsahu skúšky pri overení nie je potrebné.
Spresňuje sa, kedy sa meradlo po zistení chýb meradla považuje za vyhovujúce.
K bodu 34
Spresňuje sa definícia úradného merania.
K bodu 35
Rozširujú sa požiadavky na všetky druhy spotrebiteľských balení, t. j. aj na spotrebiteľské balenia, ktoré nie sú označené značkou „e“. Účelom rozšírenia požiadaviek je posilnenie ochrany spotrebiteľa.
K bodu 36
Zosúladenie textu so smernicou Rady 76/211/EHS v platnom znení.
K bodu 37
Rozširujú sa požiadavky na podnikateľov alebo iné právnické osoby žiadajúce o autorizáciu na výkon overenia určených meradiel a na výkon úradného merania o osvedčenie o tom, že podnikateľ alebo iná právnická osoba je spôsobilá vykonávať deklarované činnosti. Poverený orgán (Slovenská národná akreditačná služba) nezávisle, nestranne a odborne posúdi (podľa medzinárodne prijatých pravidiel) plnenie akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uzná spôsobilosť akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.
Spresňujú sa podmienky zamestnávania osoby na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie. 
Rozširujú sa požiadavky na podnikateľov alebo iné právnické osoby žiadajúce o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne pri výkone overovania určených meradiel a pri výkone úradného merania. 
Dopĺňa sa koncentračná zásada, v zmysle ktorej je žiadateľ limitovaný termínom na doplnenie dokumentácie, a to dňom vykonania kontroly u žiadateľa o autorizáciu.
Spresňuje sa požiadavka na schopnosť žiadateľa o autorizáciu prijímať nezaujaté rozhodnutia najmä vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a montážnikov určených meradiel. 
Spresňujú sa druhy meradiel, na ktoré sa autorizácia neudeľuje. Predmetom autorizácie sú distribučné meradlá t. j. vodomery, plynomery, elektromery a merače tepla a záznamové zariadenia v cestnej doprave. Meradlá používané na merania na určovanie ceny pri priamom predaji verejnosti a merania na účely výpočtu ceny, cla, taríf, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia budú overovať úradom založené organizácie.
K bodu 38
Zavádza sa uplatňovanie tichého súhlasu pri rozhodnutí o autorizácii.
Obmedzuje sa možnosť opätovného podania žiadosti po zamietavom právoplatnom rozhodnutí úradu. Aplikačná prax ukázala časovú náročnosť odstránenia nedostatkov.
K bodu 39
Spresňuje sa vymedzenie fyzickej osoby ako podnikateľa bez nutnosti uvádzať trvalý pobyt, nakoľko v tomto prípade je relevantné označenie miesta podnikania.
K bodu 40
Ide o legislatívno-technickú úpravu spresňujúcu, že ide o identifikačné číslo organizácie (IČO). 
K bodu 41
Na účely konania vo veci rozhodnutia o autorizácii nie sú potrebné osobné údaje štatutárov žiadateľa.
K bodu 42
Spresňuje sa spôsob, na základe ktorého úrad autorizáciu zmení alebo pozastaví.
K bodu 43
Dopĺňa sa ustanovenie, kedy úrad autorizáciu zmení alebo pozastaví. Ide o medzilaboratórne porovnávacie meranie určené úradom, kde splnením požiadaviek medzilaboratórneho porovnávacieho merania autorizovaná osoba preukazuje svoju odbornú spôsobilosť na výkon overovania určených meradiel alebo úradného merania počas platnosti autorizácie.
K bodu 44
Spresňuje sa spôsob, na základe ktorého úrad autorizáciu zruší.
K bodu 45
Spresňuje sa jeden z dôvodov zániku autorizácie, čím sa umožňuje v určenej lehote od rozhodnej skutočnosti požiadať o pozastavenie autorizácie.
K bodu 46
Spresňuje sa doklad, ktorého oznámenie úrad uverejňuje vo vestníku.
K bodu 47
Upravuje sa spôsob oznamovania zmien podmienok, na základe ktorých boli podnikateľ alebo iná právnická osoba autorizovaní. Určuje sa , odkedy môže autorizovaná osoba uplatňovať zmeny podmienok.
Upravuje sa spôsob, ktorým úrad ukladá povinnosť zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní.
Dopĺňa sa ustanovenie plniť podmienky autorizácie počas celej doby platnosti.
K bodu 48
Určuje sa čas, odkedy môže prihlasovateľ na registráciu vykonávať činnosť, ktorá je predmetom registrácie. Dopĺňa sa ustanovenie, že dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok registrácie sa predkladajú úradu v štátnom jazyku, čo je v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Táto úprava zabezpečuje, aby zahraničný právnický subjekt, ktorý pôsobí na území Slovenskej republiky formou usadenia, predkladal úradu požadované dokumenty v štátnom jazyku. 
K bodu 49
Dopĺňa sa ustanovenie za účelom zosúladenia podmienok registrácie so znením ustanovenia § 23 ods. 2 písmeno i) zákona. Jednoznačne sa vymedzuje zákaz vykonávania súbežných činností, ktoré podliehajú autorizácií podľa tohto zákona. Mení sa označenie ďalších písmen.
K bodu 50
Spresňuje sa vymedzenie pojmu „zástupca registrovanej osoby“.
K bodu 51
Rozšírenie subjektov, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu u podnikateľa pri preverovaní splnenia podmienok registrácie.
K bodu 52
Zavádza sa uplatňovanie tichého súhlasu pri rozhodnutí o registrácii.
K bodu 53
Na účely konania vo veci rozhodnutia o registrácii nie sú potrebné osobné údaje štatutárov prihlasovateľa.
Mení sa označenie ďalšieho písmena.
K bodu 54
Spresňuje sa doklad, na základe ktorého úrad registráciu zruší.
K bodu 55
Dopĺňa sa ustanovenie plniť podmienky registrácie. Mení sa označenie ďalších písmen.
K bodu 56
Mení a dopĺňa sa splnomocnenie overovať spôsobilosť v oblasti metrológie úradom alebo určenou organizáciou poverenou úradom v rozsahu odborných vedomostí a praktických schopností a znalosti predpisov potrebných pre výkon činnosti autorizovanej alebo registrovanej osoby. To lepšie umožní využitie expertov na overovanie spôsobilosti v konkrétnej oblasti metrológie pôsobiacich na špecializovaných pracoviskách. Ustanovuje sa lehota na vydanie dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie.
K bodu 57
Vypúšťa sa zo zákona Slovenský metrologický ústav ako orgán štátnej správy. Súčasné znenie je nejednoznačné a vytvára nejasné kompetenčné vzťahy. Úrad ako ústredný orgán štátnej správy v zmysle kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a aj tohto zákona je zodpovedný za oblasť metrológie a na výkon činnosti má zriadené a založené odborné organizácie. Mení sa označenie ďalšieho písmena.
K bodu 58
Ide o doplnenie kompetencií úradu vyplývajúcich z ustanovenia § 6 tohto zákona - Národné etalóny a ostatné etalóny a jeho zodpovednosti za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov, ktoré v súčasnom znení nebolo dostatočne zdôraznené. 
Rozsiahlejšie vymedzenie ďalších úloh úradu ako orgánu štátnej správy v oblasti metrológie. Doplnenie povinnosti úradu uverejňovať vybraté informácie na webovom sídle.
K bodu 59
Vypúšťa sa § 32 Slovenský metrologický ústav v nadväznosti na bod 58.
K bodu 60
Legislatívno-technická úprava vo veci zosúladenia ustanovení zákona s reálnym stavom. Slovenský metrologický inšpektorát je zriadený úradom zriaďovacou listinou.
K bodu 61
Rozširuje sa kontrolná činnosť metrologického dozoru aj na ostatné meradlá, ktorá súvisí s navrhovanou zmenou § 5, 8 a 9.
K bodu 62
Spresnenie oprávnenia metrologického dozoru pri kontrole zhody množstva výrobku v spotrebiteľskom balení.
K bodu 63
Spresnenie subjektov uvádzajúcich spotrebiteľské balenia na trh, zosúladenie textu so smernicou Rady 76/211/EHS v platnom znení a legislatívno-technická úprava.
K bodu 64
Dopĺňa sa oprávnenie inšpektorov vykonať kontrolný nákup za účelom kontroly plnenia povinností podľa tohto zákona.
K bodu 65
Vyjadrenie pokuty v EUR a jej zvýšenie z dôvodu narastajúceho počtu porušení zákona. Vyššia pokuta umožní možnosť správneho posúdenia podľa závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania.
K bodu 66
Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva symboly meracích jednotiek podľa § 4 zákona.
K bodu 67
Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto nepoužíva kalibrované meradlá alebo používa nevhodné meradlá na účely podľa § 9 ods. 7 zákona. Mení sa označenie ďalších písmen.
K bodu 68
Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 26 a označí určené meradlo dočasnou zabezpečovacou značkou opravára bez registrácie predpísanej týmto zákonom alebo neplní podmienky registrácie podľa § 26 alebo povinnosti registrovanej osoby podľa § 28.
K bodu 69
Dopĺňa sa povinnosť uloženia pokuty metrologickým inšpektorátom za porušenie ustanovení zákona tomu, kto uvedie na trh spotrebiteľské balenie, ktoré nespĺňa požiadavky tohto zákona.
K bodu 70
Vyjadrenie pokuty v EUR a jej zvýšenie z dôvodu narastajúceho počtu porušení zákona. Vyššia pokuta umožní možnosť správneho posúdenia podľa závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania.
K bodu 71
Na základe praktických skúseností s výkonom metrologického dozoru sa dopĺňajú porušenia tohto zákona, za ktoré metrologický inšpektorát uloží pokutu. 
K bodu 72
Na základe praktických skúseností s výkonom metrologického dozoru sa dopĺňajú porušenia tohto zákona, za ktoré metrologický inšpektorát uloží pokutu.
K bodu 73
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 74
Vyjadrenie pokuty v EUR a spresnenie podmienok, za ktorých môže inšpektor uložiť blokovú pokutu.
K bodu 75
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 76
Spresňuje sa uznávanie prvotného overenia nového meradla vykonaného v členskom štáte Európskej únie, štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu.
K bodu 77
Oprava textu § 37 odseku 4 písmena a) o vypustenie odkazu na ustanovenie, ktoré sa v zákone nenachádza.
K bodu 78 
Spresňuje sa ustanovenie o prvotnom overení meradla v zahraničí a to v časti, že ide o prvotné overenie nového meradla a nie meradla po oprave, kde sa taktiež vyžaduje prvotné overenie. V praxi bolo zistené, že používatelia meradiel si nechávali meradla v používaní overovať v zahraničí s konštatovaním, že meradlo je po oprave aj keď oprava bola len fiktívna a takto obchádzali ustanovenia zákona o metrológii.
K bodu 79
Doplnenie ustanovenia o dátume účinnosti uznania prvotného overenia nového meradla vykonaného v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu.
Ustanovuje sa primeraná platnosť ustanovenia § 37 ods. 1 na certifikáciu referenčného materiálu.
K bodu 80
Dopĺňa sa vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu. 
K bodu 81
Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia.
K bodu 82
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 83
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K Čl. II
Spresňuje sa znenie položiek 236 a 239 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
K Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona.
 


 

