PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Pripravovaný právny predpis:
Návrh zákona o technickej normalizácii
2. Základné ciele novej právnej úpravy:
Návrh zákona o technickej normalizácii bol zaradený do Plánu legislatívnych úloh Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo na rok 2017 na základe uznesenia vlády SR
č. 496/2016. Nová právna úprava bude pri zavádzaní pojmov a s tým súvisiacich definícií
rešpektovať ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
a zároveň pri ustanovovaní práv a povinností dodržiavať čl. 2 ods. 3 Legislatívnych pravidiel
vlády Slovenskej republiky a systematiku členenia návrhu zákona podľa čl. 8 Legislatívnych
pravidiel vlády Slovenskej republiky, pričom predmetom návrhu zákona o technickej
normalizácii bude najmä úprava
-

predmetu, základných pojmov a definícií v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii,

-

postavenia, práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu,

-

požiadaviek kladených na slovenský národný normalizačný orgán,

-

hlavných princípov tvorby slovenských technických noriem,

-

spôsobu zapojenia zainteresovaných strán do procesu prípravy slovenskej technickej
normy,

-

financovanie činností slovenského národného normalizačného orgánu a tvorby
slovenských technických noriem,

-

tvorba a schvaľovanie technických noriem,

-

poskytovanie, podmienky poskytovania technických noriem a činnosti s tým súvisiace,

-

ochrany technických noriem a s tým súvisiaci postup orgánu dozoru, úprava
priestupkov a správnych deliktov.

3. Súčasná právna úprava:
Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem a práva a povinnosti
právnickej osoby určenej na tieto činnosti v súčasnosti upravuje 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 (ďalej len „zákon č. 264/1999 Z. z.“)
v paragrafoch 5, 6 a 7. Súčasná právna úprava je nevyhovujúca z hľadiska súladu

s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012
o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS
a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES,
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým
sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady
č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení (ďalej len „nariadenie
č. 1025/2012/EÚ“) a so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke
zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súčasnosti je v legislatívnom procese novela zákona č. 264/1999 Z. z., ktorej cieľom je
z hľadiska technickej normalizácie najmä zosúladiť platné znenie zákona č. 264/1999 Z. z.
s nariadením č. 1025/2012/EÚ, teda zosúladiť slovenskú legislatívu s princípmi
a požiadavkami európskej legislatívy a ustanoviť spoločný rámec pre oblasť technickej
normalizácie. Nakoľko však zákon č. 264/1999 Z. z. je rámcovým zákonom pre 3 oblasti,
a to pre oblasť technickej normalizácie, vnútrokomunitárne pripomienkové konanie
a pre posudzovanie zhody, je orientácia v zákone zložitejšia, preto úrad pristúpil k príprave
nového samostatného zákona, ktorý bude upravovať len oblasť technickej normalizácie.

4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:
Očakáva sa zapojenie subjektov zainteresovaných do činností technickej normalizácie,
používateľov slovenských technických noriem a ostatnej verejnosti formou zasielania
podnetov a návrhov v zmysle vecného zamerania podľa bodu 3. Lehota na vyjadrenie je
do 27. januára 2017.
Kontaktné údaje:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
Bratislava 15
810 05
E-mail: viera.hukova@normoff.gov.sk, otn@normoff.gov.sk
5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania:
marec 2017

