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Doložka vybraných vplyvov

  1.  Základné údaje
  Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva 
na civilné použitie na trhu.
  Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Charakter predkladaného materiálu
 *  Materiál nelegislatívnej povahy

 S  Materiál legislatívnej povahy 

 S  Transpozícia práva EÚ 
1. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019) (ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/68“).
2. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní 
(Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2019) (ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2019/69“).
3. Článok 4 ods. 1 písm. a) a článok 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 
zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní 
(ďalej len „smernica (EÚ) 2017/853“).
  Termín začiatku a ukončenia PPK
-
  Predpokladaný termín predloženia na MPK*
od 26. marca 2019 do 15. apríla 2019
  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
  SR*
apríl 2019


  2.  Definícia problému
Návrh zákona bude v zmysle transpozície článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853 
a vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68 ustanovovať najmä úprava spôsobu a formy označovania strelných zbraní na civilné použitie (napr. veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania) a podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69 bude upravovať základné požiadavky na poplašné a signálne zbrane.
  3.  Ciele a výsledný stav
Dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba zabezpečenia transpozície vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68 a vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69, ktoré sú v gescii Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky a zabezpečiť tak kompatibilitu právneho poriadku Slovenskej republiky 
s právom Európskej únie. 
Zároveň sa návrhom zákona transponuje článok 4 ods. 1 písm. a) a článok 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853.  Úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pristúpil k transpozícii článku 4 ods. 1 písm. a) 
a článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853, ktoré bezprostredne súvisia s transpozíciou vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, zmenou zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie 
na trhu. 
Predkladaná právna úprava vychádza z potreby zosúladenia právnej úpravy Slovenskej republiky s právom Európskej únie v oblasti označovania strelných zbraní na civilné použitie (napr. veľkosť písma, typ abecedy, forma číslovania) podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68 a v oblasti uplatňovania základných požiadaviek na poplašné a signálne zbrane podľa vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69. Uplatnením týchto základných požiadaviek pri výrobe, úprave, oprave alebo inej úpravy poplašnej a signálnej zbrane, by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť 
tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, 
čím sa má okrem iného zabezpečiť vyššia ochrana verejného zdravia, života a majetku.



  4.  Dotknuté subjekty
Autorizované osoby, výrobcovia, dovozcovia a distribútori strelných zbraní a streliva.
  5.  Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované. Nulový variant v rámci alternatívnych riešení predkladateľ neuplatnil, keďže ide o transpozíciu právneho predpisu vyššej sily, a to vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69 a  článku 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853.
  6.  Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                          *   Áno            S  Nie
  7.  Transpozícia práva EÚ 
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
  8.  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


9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
☐
Pozitívne
S   
Žiadne
☐
Negatívne
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
☐
Áno
☐
Nie
☐
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
☐
Pozitívne
S
Žiadne
☐
Negatívne
    z toho vplyvy na MSP
☐
Pozitívne
☐
Žiadne
☐
Negatívne
Sociálne vplyvy
☐
Pozitívne
S
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
☐
Pozitívne
S
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
☐
Pozitívne
S
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
    vplyvy služieb verejnej správy 
na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe


☐
☐


Pozitívne
Pozitívne



S
S


Žiadne Žiadne


☐
☐


Negatívne Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 
a rodinu
☐
Pozitívne
S
Žiadne
☐
Negatívne



  10.  Poznámky







  11.  Kontakt na spracovateľa
Mgr. Veronika Kalužská, veronika.kaluzska@normoff.gov.sk .
  12.  Zdroje
Keďže ide o transpozíciu vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69 a článku 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 smernice (EÚ) 2017/853, predkladateľ pri získavaní relevantných údajov a informácií vychádzal výlučne z vykonávacej smernice (EÚ) 2019/68, vykonávacej smernice (EÚ) 2019/69 a smernice (EÚ) 2017/853.

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Nakoľko predkladateľ neidentifikoval žiadne vplyvy predkladaného materiálu, tento nebol predmetom predbežného pripomienkového konania.


