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3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?

Výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia a distribútori určených výrobkov a autorizované a notifikované osoby podľa § 11 zákona 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. Počet výrobcov, dovozcov alebo distribútorov určených výrobkov nie je možné určiť ani približne prostredníctvom Klasifikácie produkcie, všeobecne záväzných právnych predpisov ustanovujúcich kategórie určených výrobkov je asi 27. Návrhom zákona bude ovplyvnených približne 22 autorizovaných a notifikovaných osôb.

3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?

Náklady sú spojené s povinnosťou výrobcu a dovozcu označovať určený výrobok obchodným menom a sídlom [§ 10 písm. j), § 10b ods. 2 písm. a)], povinnosťou výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu, ktorý im určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodali sami [§ 10 písm. p), § 10a ods. 4, § 10b ods. 2 písm. j) a § 10c ods. 2 písm. e)] a povinnosťou výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora poskytnúť súčinnosť  orgánom dohľadu [§ 10 písm. m), n) a o), § 10a ods. 3 písm. b) a c), § 10b ods. 2 písm. f), g) a i) a § 10c ods. 2 písm. b), c) a d)].
Čo sa týka autorizovaných a notifikovaných osôb, môžu im vzniknúť administratívne náklady spojené s podrobnejším preukazovaním ich odbornosti pri rozhodovaní o autorizácii (§ 11 ods. 4) a spojené s informačnými povinnosťami voči Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (§ 11b ods. 14) a finančné náklady spojené s navrhovaným zavedením poplatku za zápis zmeny podľa § 11 ods. 16. 

3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?

Ide o náklady súvisiace s plnením regulácie, konkrétne administratívne náklady, ktorých výšku nie je možné presne určiť. Na všetky výrobky vrátane určených výrobkov sa vzťahuje označovanie podľa § 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom návrh zákona uvedený predpis dopĺňa a precizuje v oblasti určených výrobkov. Pri povinnosti uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu a poskytnúť súčinnosť  orgánom dohľadu sa predpokladá malé dodatočné zaťaženie hospodárskych subjektov, nakoľko návrh zákona nepredpisuje formu vedenia identifikačných údajov a poskytovania informácií orgánom dohľadu, tieto je možné viesť a sprístupniť ako v papierovej, tak aj elektronickej forme. 
Ten istý princíp platí aj pri povinnostiach autorizovaných a notifikovaných osôb, podrobnejšie preukazovanie ich odbornosti ako aj plnenie informačných povinností môže autorizovaná a notifikovaná osoba plniť pre seba vhodnou formou. Nový poplatok spojený s administratívnymi zmenami je ustanovený na 33 EUR a frekvencia jeho platenia sa odvíja od frekvencie zmien, ktoré autorizovaná a notifikovaná osoba vykonáva vo svojej autorizácii a notifikácii, podľa predchádzajúcich skúseností je to frekvencia od žiadnej zmeny počas 5 rokov až po zhruba jednu zmenu za rok.

3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Ide o stanovenie podmienok pre vstup na trh. Ide však výlučne o administratívne zaťaženie povinnosťou označovania, vedenia evidencie a poskytovania súčinnosti a informácií.
3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

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.


