Príloha č. 1

Doložka vybraných vplyvov

Základné údaje
Názov materiálu
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Charakter predkladaného materiálu
☐
Materiál nelegislatívnej povahy

☒
Materiál legislatívnej povahy

☒
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014) (ďalej len „smernica 2014/30/EÚ“).

Termín začiatku a ukončenia PPK
16. december 2015 – 8. január 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
20. január 2016 – 28. január 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
február 2016

Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Uvedenie na trh alebo do prevádzky zariadení, pri ktorých sa posudzuje elektromagnetická kompatibilita.
Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Potreba transpozície smernice 2014/30/EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Výrobcovia, splnomocnení zástupcovia, dovozcovia, distribútori zariadení, pri ktorých sa posudzuje elektromagnetická kompatibilita podľa návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite.

Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Alternatívne riešenia neboli zvažované.

Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov?
☐  Áno
☒  Nie


Transpozícia práva EÚ 
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky predstavuje výlučne transpozíciu európskeho práva do právneho poriadku Slovenskej republiky, neupravuje žiadne ďalšie povinnosti nad rámec transponovanej smernice 2014/30/EÚ v súlade s princípom „no gold-plating“ a princípom minimalizácie administratívnej záťaže a súvisiacich nákladov regulácie.
Preskúmanie účelnosti**


* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky. 
** nepovinné

Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
☐
Áno
☐
Nie
☐
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
☐
Pozitívne
☐
Žiadne
☒
Negatívne
    z toho vplyvy na MSP
☐
Pozitívne
☐
Žiadne
☒
Negatívne
Sociálne vplyvy
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne

Poznámky

Kontakt na spracovateľa
Mgr. Ľubor Lysák, lubor.lysak@normoff.gov.sk, 02/ 57 485 327.
Zdroje


Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Súhlasné.

Pripomienka „K doložke vybraných vplyvov - Komisia odporúča do  bodu 5 dopísať, že alternatívne riešenia neboli zvažované.“  – akceptovaná, materiál bol podľa pripomienky upravený.

Pripomienka „K doložke vybraných vplyvov a k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie - Predkladateľovi Komisia odporúča v časti 3.1: vysvetliť, prečo nie je možné určiť celkový počet dotknutých podnikateľských subjektov a aspoň čiastočne ho vyčísliť.“ – akceptovaná, materiál bol v časti 3.1 dopracovaný.

Pripomienka „K doložke vybraných vplyvov a k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie - Predkladateľovi Komisia odporúča v časti 3.3.3: text od vety „V niektorých prípadoch...“ presunúť do časti 3.1.“ - akceptovaná, materiál bol podľa pripomienky upravený.

Pripomienka „K doložke vybraných vplyvov a k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie - Predkladateľovi Komisia odporúča v časti 3.3.3: po čiastočnom vyčíslení počtu dotknutých podnikateľských subjektov čiastočne vyčísliť ich administratívne náklady.“ – akceptovaná, materiál bol v časti 3.3.3. dopracovaný.






