Doložka
vybraných vplyvov


A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
        Termín začatia a ukončenia PPK: -  

A.2. Vplyvy:

 Pozitívne 
 Žiadne 
 Negatívne 
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x


2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?


x
3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,



– sociálnu exklúziu,



– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť



4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x


 

A.3. Poznámky
Návrh zákona môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Cieľom zvýšenia horných sadzieb pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám je najmä odstrašujúci charakter týchto pokút. Množstvo pokút, ktoré Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) rieši v správnom konaní je malé, ale návrh zákona významne rozširuje právomoci orgánov dohľadu a skutkové podstaty, za ktoré môžu orgány dohľadu uložiť pokutu. Nakoľko s výnimkou Slovenského metrologického inšpektorátu orgány dohľadu nie sú podriadené úradu, úrad nevie vyčísliť pozitívny vplyv rozšírenia právomocí a  skutkových podstát, za ktoré môžu orgány dohľadu uložiť pokutu, na štátny rozpočet. Množstvo zistených porušení zákona závisí aj od aktivity konkrétnych orgánov dohľadu pri zisťovaní porušenia zákona priamo na trhu. Prijatím návrhu nevzniknú zvýšené finančné požiadavky na rozpočet úradu a všetky výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov rozpočtu verejnej správy.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov a autorizované a notifikované osoby. Hospodárskym subjektom v oblasti určených výrobkov môžu vzniknúť administratívne náklady spojené s povinnosťou označovať určený výrobok obchodným menom a sídlom, uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu, ktorý im určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodali sami a povinnosťou poskytnúť súčinnosť orgánom dohľadu. Notifikovaným osobám môžu vzniknúť administratívne náklady spojené s podrobnejším preukazovaním ich odbornosti pri rozhodovaní o autorizácii a finančné náklady spojené s navrhovaným zavedením poplatku za zápis zmeny podľa § 11 ods. 15. Spoločensko – ekonomické dôsledky budú mať pozitívny vplyv v podobe zvýšenej bezpečnosti používateľov určených výrobkov, explicitne ustanoveného možného postupu notifikovanej osoby pri zistení nesúladu určeného výrobku a cielenejšieho zamerania opatrení orgánov dohľadu pri zistení nesúladu určených výrobkov s požiadavkami návrhu zákona (Príloha č. 1).
Návrhom zákona vzniká legislatívny základ pre existujúce registre uvedené v § 3 ods. 1 písm. i), dostupné na webovom sídle úradu. Touto zmenou sa zároveň plní uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 595/2009. Registre sú informatívne, ide o Úroveň I (informatívna úroveň).
 
      
A.4. Alternatívne riešenia
 

A.5. Stanovisko gestorov
 

