
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/770 

zo 14. apríla 2016, 

ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií o fungovaní postupov podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných 

chemikálií 

[oznámené pod číslom C(2016) 2068] 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze 
nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1, 

po porade s Výborom zriadeným na základe článku 133 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej 
chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia 
Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES (2), 

keďže: 

(1)  S cieľom zabezpečiť, aby informácie poskytované členskými štátmi mali jednotnú úroveň, je vhodné vypracovať 
spoločný formát, ktorý by členské štáty mali používať pri plnení svojej oznamovacej povinnosti podľa nariadenia 
(EÚ) č. 649/2012. 

(2)  S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť a konzistentnosť je vhodné špecifikovať presné obdobia oznamovania, keďže 
nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa od členských štátov vyžaduje, aby informácie o fungovaní postupov zasielali 
každé tri roky, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Spoločný formát, ktorý majú členské štáty používať pri predkladaní informácií vyžadovaných podľa článku 22 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. 649/2012, sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu. 

Článok 2 

Prvá správa týkajúca sa informácií, ktoré majú členské štáty predložiť podľa článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 649/2012, sa má týkať kalendárnych rokov 2014, 2015 a 2016. Ďalšie správy sa majú týkať nasledujúcich 
trojročných období. 
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(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60. 
(2) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. 



Článok 3 

Toto rozhodnutie je určené členským štátom. 

V Bruseli 14. apríla 2016 

Za Komisiu 
Karmenu VELLA 

člen Komisie  

18.5.2016 L 127/33 Úradný vestník Európskej únie SK    



PRÍLOHA 

DOTAZNÍK 

Oddiel 1: Všeobecné informácie                                                                                                                                                                   

1.  Za ktorý členský štát predkladáte informácie?                                                                                                                                                                   

2.  Hlavná kontaktná osoba:                                                                                                                                                                   

3.  Uveďte e-mailovú adresu hlavnej kontaktnej osoby:                                                                                                                                                                   

4.  Obdobie, za aké predkladáte informácie:                                                                                                                                                                   

Oddiel 2: Informácie o poverených vnútroštátnych orgánoch [článok 4 nariadenia (EÚ) č. 649/2012]                                                                                                                                                                   

5.  Koľko poverených vnútroštátnych orgánov (PVO) existuje vo vašom členskom štáte? 

6.  Ak viac než jeden, mohli by ste rozviesť rozdelenie zodpovednosti medzi nimi?                                                                                                                                                                   

7.  Aký je názov (názvy) PVO?                                                                                                                                                                   

8.  Rozveďte ľudské zdroje (ako ekvivalent plného pracovného času) v PVO, ktoré pracujú na vykonávaní nariadenia 
o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC). 

Ak existuje niekoľko PVO, uveďte počet v každom PVO.                                                                                                                                                                   

9.  Zúčastňujú sa PVO aj na vykonávaní iných únijových/medzinárodných právnych predpisov o chemických látkach/ 
dohovorov/programov? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte, o ktoré právne predpisy/dohovory/programy ide a akým spôsobom je organizovaná koordinácia s 
inými príslušnými orgánmi vo vašej krajine.                                                                                                                                                                   

10.  Koľko oznámení o vývoze a žiadostí o osobitné IRČ prijali PVO (a preposlali agentúre ECHA na ďalšie 
spracovanie) za rok?  

Oznámenia o vývoze Žiadosti o osobitné IRČ 

Rok 1   

Rok 2   

Rok 3   

Spolu    
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Oddiel 3: Podpora vývozcov a dovozcov                                                                                                                                                                   

11.  Zaviedli PVO niektoré činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a informačné činnosti na podporu vývozcov 
a dovozcov pri ich snahe o dodržiavanie nariadenia PIC? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte, o aké činnosti ide (môžete uviesť viacero odpovedí): 

Technické a vedecké usmernenia online (iné ako usmernenia ECHA) 

Odkaz na webové stránky ECHA týkajúce sa PIC a ePIC 

Osobitná webová stránka s informáciami o nariadení PIC 

Kampane zamerané na zvyšovanie povedomia 

Sociálne médiá 

Návšteva zariadení prevádzkovateľa 

Osobitná e-mailová adresa určená pre žiadosti o informácie 

Národné asistenčné pracovisko 

Semináre a podobné vzdelávacie podujatia 

Iné 

Rozveďte aké iné. 

Ak nie, rozveďte, prečo nie je o túto podporu záujem. 

12.  Myslíte si, že tieto činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a informačné činnosti zlepšili súlad vývozcov a 
dovozcov s nariadením (EÚ) č. 649/2012? 

Áno 

Nie 

Rozveďte.                                                                                                                                                                   

13.  Z akej oblasti sú dve najčastejšie žiadosti o podporu, s ktorými sa vývozcovia a dovozcovia najčastejšie obracajú 
na PVO? Vyberte dve oblasti. 

Oznámenie o vývoze 

Výslovný súhlas 

Upustenie od požiadavky 

Osobitné IRČ 

Informácie podľa článku 10 

Iné 

Rozveďte aké iné. 

14.  Koľko času odhadom strávia PVO pri poskytovaní takejto podpory? 

Do 10 % pracovnej záťaže 

20 % pracovnej záťaže 

30 % pracovnej záťaže 

40 % pracovnej záťaže 

Viac ako 40 % pracovnej záťaže 

Nemožno vyčísliť                                                                                                                                                                   
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Oddiel 4: Koordinácia medzi PVO-ECHA a Komisiou                                                                                                                                                                   

15.  Ste spokojní s koordináciou medzi vaším PVO a Komisiou? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 

16.  Rozveďte oblasti koordinácie, ktoré by sa mohli zlepšiť, ak existujú (môžete uviesť viacero odpovedí). 

Článok 8 ods. 5 – vývoz v prípade mimoriadnej situácie 

Článok 8 ods. 7 – dodatočné informácie o vyvážanej chemikálii, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadosti 

Článok 11 ods. 6 – povinnosť členských štátov pomáhať Komisii pri zostavovaní informácií 

Článok 11 ods. 7 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie 

Článok 11 ods. 8 – postup v prípade, že členský štát prijme vnútroštátne právoplatné regulačné opatrenie 

Článok 13 ods. 6 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie 

Článok 14 ods. 1 – povinnosť postúpiť informácie doručené zo sekretariátu 

Článok 14 ods. 5 – poskytovanie poradenstva a pomoci dovážajúcim zmluvným stranám dohovoru na požiadanie 

Článok 14 ods. 6 – rozhodnutie členského štátu o tom, že nie je potrebný žiadny výslovný súhlas 

Článok 14 ods. 7 – rozhodnutie členského štátu o tom, že vývoz sa môže uskutočniť 

Článok 14 ods. 7 – zváženie možného vplyvu používania chemikálie na zdravie ľudí alebo životné prostredie 
vykonanom členským štátom 

Článok 14 ods. 8 – pravidelné preskúmanie platnosti výslovného súhlasu 

Článok 18 ods. 1 – povinnosť Komisie, členských štátov a ECHA monitorovať plnenie predpisov vývozcom 

Článok 20 – výmena informácií 

Článok 21 – technická pomoc 

Článok 23 – aktualizácia príloh 

Iné 

Rozveďte aké iné. 

17.  Ste spokojní s koordináciou medzi vašimi PVO a ECHA? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 

18.  Rozveďte oblasti koordinácie, ktoré by sa mohli zlepšiť, ak existujú (môžete uviesť viacero odpovedí). 

Článok 6 ods. 1 písm. c) – pomoc a technické a vedecké usmernenia a nástroje pre priemysel 

Článok 8 ods. 7 – dodatočné informácie o vyvážanej chemikálii, ktoré sa majú poskytnúť na základe žiadosti 

Článok 11 ods. 6 – povinnosť členských štátov pomáhať Komisii pri zostavovaní informácií 

Článok 11 ods. 7 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie 

Článok 13 ods. 6 – vyhodnotenie potreby navrhnúť opatrenia na úrovni Únie 

Článok 20 – výmena informácií 

Článok 21 – technická pomoc 

Článok 23 – aktualizácia príloh 

Iné 

Rozveďte aké iné.                                                                                                                                                                   
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Oddiel 5: Oznámenia o vývoze zasielané zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám 

(Táto časť je relevantná len pre členské štáty, ktoré spracúvali oznámenia o vývoze počas obdobia, za ktoré predkladáte 
informácie.)                                                                                                                                                                   

19.  Aké sú požiadavky na informácie, ktoré sa vyžadujú podľa formulára oznámenia o vývoze v prípade, ak 
vývozcovia majú ťažkosti pri poskytovaní informácií (môžete uviesť viacero odpovedí)? 

Identita látky, ktorá sa má vyviezť 

Identita zmesi, ktorá sa má vyviezť 

Identita výrobku, ktorý sa má vyviezť 

Informácie o vývoze (napr. kontaktné údaje dovozcov) 

Informácie o nebezpečnosti alebo rizikách chemikálie a o preventívnych opatreniach 

Súhrn fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností 

Informácie týkajúce sa konečného právoplatného regulačného opatrenia prijatého Európskou úniou 

Dodatočné informácie poskytnuté vyvážajúcou zmluvnou stranou 

Dostupnosť číselných znakov KN alebo kódov CUS 

Zamýšľané použitie chemikálie v dovážajúcej krajine 

Zhrnutie právoplatného regulačného opatrenia, dôvody jeho prijatia a deň nadobudnutia účinnosti 

Žiadne 

V prípade potreby uveďte ďalšie pripomienky. 

20.  Aký je počet oznámení o vývoze zaslaných späť vývozcovi z dôvodov uvedených v tejto tabuľke? 

Dôvod/Počet za rok Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Žiadosť o opätovné predloženie    

Zamietnuté     

Ak je to relevantné, rozveďte najčastejšie dôvody žiadostí o opätovné predloženie oznámení o vývoze a dôvody ich 
zamietnutia: 

Dôvody žiadostí o opätovné predloženie oznámení o vývoze: 

Dôvody zamietnutia oznámení o vývoze: 

21.  Stretli ste sa s ťažkosťami pri dodržiavaní harmonogramu zasielania oznámení agentúre ECHA? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte a uveďte ďalšie informácie, ak sú potrebné. 

Článok 8 ods. 5 – vývoz chemikálie v prípade mimoriadnej situácie 

22.  Museli ste už riešiť mimoriadnu situáciu podľa článku 8 ods. 5? 

Áno 

Nie 

Ak áno, opíšte najdôležitejšie prípady (napr. použité chemikálie, dovážajúca krajina, zamýšľané použitie, charakter 
mimoriadnej situácie). 
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23.  Stretli ste sa s ťažkosťami pri vykonávaní postupu v mimoriadnej situácii? 

Áno 

Nie 

Taká situácia sa nevyskytla 

Ak áno, rozveďte. 

Článok 8 ods. 7 – poskytovanie dostupných dodatočných informácií o vyvážaných chemikáliách 

24.  Požiadali vás dovážajúce zmluvné strany alebo iné krajiny o poskytnutie dodatočných informácií o vyvážaných 
chemikáliách? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte, v akých prípadoch (napr. názov chemikálie, kontaktné údaje dovozcu, dovážajúca krajina, druh 
poskytnutých dodatočných informácií). 

25.  Ak ste dostali takúto žiadosť, stretli ste sa s nejakými ťažkosťami pri poskytovaní takýchto dodatočných 
informácií? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte. 

Článok 8 ods. 8 – správne poplatky v súvislosti s oznámeniami o vývoze 

26.  Žiadajú PVO vo vašej krajine správny poplatok v súvislosti s oznámeniami o vývoze? 

Áno 

Nie 

V závislosti od PVO 

Ak odpoveď závisí od PVO, rozveďte. 

Ak sa poplatok vyžaduje, odpovedzte na otázky 27 – 30. Ak nie, pokračujte otázkou 31. 

27.  Aký vysoký je správny poplatok (uveďte menu, ak nejde o EUR)? 

28.  Kedy nadobúda tento správny poplatok účinnosť? 

29.  Dostali ste sťažnosti od vývozcov na výšku správnych poplatkov? 

Áno 

Nie 

Ak áno, uveďte druh sťažností a ich počet ročne. 

30.  Mal správny poplatok podľa vášho názoru vplyv na počet oznámení (nepovinné)? 

Áno 

Nie 

Neviem 

Ak áno, rozveďte. 
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31.  Žiadajú PVO vo vašej krajine správny poplatok v súvislosti so žiadosťami o výslovný súhlas? 

Áno 

Nie 

V závislosti od PVO 

Ak odpoveď závisí od PVO, rozveďte. 

Ak sa vyžaduje správny poplatok uveďte jeho výšku (a menu, ak nejde o EUR).                                                                                                                                                                   

Oddiel 6: Informácie o vývoze a dovoze chemikálií                                                                                                                                                                   

Vývozcovia (článok 10) 

32.  Stretli ste sa zo strany vývozcov s oneskorením pri predkladaní informácií o množstve chemikálie (vo forme látky 
ako takej alebo látky v zmesiach alebo vo výrobkoch) dodávanej všetkým zmluvným stranám alebo inej krajine 
počas obdobia, za aké predkladáte informácie? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa 

Ak áno, uveďte ďalšie informácie. 

Dovozcovia (článok 10) 

33.  Stretli ste sa zo strany dovozcov s oneskorením pri predkladaní informácií o množstve chemikálie (vo forme 
látky ako takej alebo látky v zmesiach alebo vo výrobkoch) dovážanej počas obdobia, za aké predkladáte 
informácie? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa 

Ak áno, uveďte ďalšie informácie. 

34.  Využívajú PVO, colné alebo iné orgány presadzovania práva vo vašej krajine údaje alebo informácie o dovoze? 

Áno 

Nie 

Neviem 

Ak áno, rozveďte, ako sa využívajú. 

Predkladanie správ agentúre ECHA členským štátom 

35.  Stretli ste sa s ťažkosťami pri predkladaní súhrnných informácií prostredníctvom ePIC podľa článku 10 v spojení 
s prílohou III? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte vzniknuté ťažkosti. 
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36.  Stretli ste sa s oneskorením pri predkladaní súhrnných informácií prostredníctvom ePIC v súlade s prílohou III? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte dôvody týchto oneskorení.                                                                                                                                                                   

Oddiel 7: Povinnosti týkajúce sa vývozu chemikálií, odlišné od oznámení o vývoze                                                                                                                                                                   

Oznamovanie informácií a rozhodnutí dotknutým subjektom, ktoré patria do jurisdikcie vášho členského štátu 
(článok 14 ods. 3) 

37.  Ako ste oznamovali informácie o rozhodnutiach a/alebo podmienky dovážajúcich krajín dotknutým subjektom, 
ktoré patria do jurisdikcie vášho členského štátu (môžete uviesť viacero odpovedí)? 

E-mailom 

Prostredníctvom webovej stránky 

Informačnými bulletinmi 

Iným spôsobom 

Rozveďte, akým iným spôsobom. 

Súlad vývozcu s rozhodnutiami uvedenými v každej odpovedi pri dovoze (článok 14 ods. 4) 

38.  Stretli ste sa s ťažkosťami, pokiaľ ide o súlad vývozcov s odpoveďami zmluvných strán pri dovoze? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte. 

Poskytovanie pomoci dovážajúcim zmluvným stranám (článok 14 ods. 5) 

39.  Poskytovali ste na požiadanie poradenstvo a/alebo pomoc dovážajúcim zmluvným stranám pri získavaní ďalších 
informácií potrebných na vypracovanie odpovede pre sekretariát dohovoru o dovoze danej chemikálie? 

Áno 

Nie 

Ak áno, poskytnite bližšie informácie. 

Látky, ktoré nemožno vyvážať, ak nie sú splnené určité podmienky (článok 14 ods. 6) 

40.  Vykonali ste počas obdobia, za aké predkladáte informácie, postup udeľovania výslovného súhlasu podľa 
článku 14 ods. 6 písm. a)? 

Áno 

Nie 

Ak áno, uveďte počet žiadostí o výslovný súhlas a počet odpovedí, ktoré ste dostali za rok.  

Počet žiadostí Počet odpovedí 

Rok 1   

Rok 2   
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Počet žiadostí Počet odpovedí 

Rok 3   

Spolu    

41.  Vykonali ste postup udeľovania výslovného súhlasu podľa článku 14 ods. 6 písm. b)? 

Áno 

Nie 

Ak áno, uveďte počet žiadostí o osobitné IRČ za rok, v prípade ktorých dovážajúca zmluvná strana s dovozom súhlasila 
prostredníctvom odpovede pri dovoze uverejnenej v obežníku PIC. 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Spolu   

42.  Stretli ste sa s ťažkosťami pri vykonávaní postupu udeľovania výslovného súhlasu? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa 

Ak áno, rozveďte. 

43.  Museli ste už rozhodovať o tom, či sa v prípade chemikálií uvedených v časti 2 prílohy I, ktoré sa majú vyvážať 
do krajín OECD, vyžaduje alebo nevyžaduje výslovný súhlas? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa, keďže vaše PVO nedostali žiadne také oznámenie o vývoze 

Ak áno, uveďte počet prípadov ročne. 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Spolu   

44.  Mali ste ťažkosti pri rozhodovaní o tom, či sa v prípade chemikálií uvedených v časti 2 prílohy I, ktoré sa majú 
vyvážať do krajín OECD, vyžaduje alebo nevyžaduje výslovný súhlas? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa, keďže sa taký prípad nevyskytol. 

Ak áno, rozveďte. 

18.5.2016 L 127/41 Úradný vestník Európskej únie SK    



Rozhodnutie PVO, že vo vývoze možno pokračovať 60 dní po predložení žiadosti o výslovný súhlas 
(článok 14 ods. 7) 

45.  Dostali ste žiadosť o upustenie od požiadavky v súlade s článkom 14 ods. 7? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa, keďže vaše PVO nemuseli žiadať o výslovný súhlas. 

Ak áno, uveďte počet prípadov ročne. 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Spolu   

46.  Stretli ste sa s ťažkosťami pri uplatňovaní postupu podľa článku 14 ods. 7? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa, keďže sa taký prípad nevyskytol. 

Ak áno, rozveďte. 

Platnosť výslovného súhlasu (článok 14 ods. 8) 

47.  Vyskytli sa prípady, keď sa povolilo pokračovať vo vývoze až do doručenia odpovede na novú žiadosť o výslovný 
súhlas podľa článku 14 ods. 8 druhého pododseku? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa, keďže vaše PVO nedostali žiadne oznámenie o vývoze, ktoré si vyžaduje výslovný súhlas. 

Ak áno, uveďte počet prípadov. 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Spolu   

Oddiel 8: Povinnosti týkajúce sa dovozu chemikálií                                                                                                                                                                   

Rozhodnutia o dovoze sprístupnené dotknutým subjektom (článok 13 ods. 5) 

48.  Ako sa dovozné rozhodnutia Európskej únie sprístupňujú dotknutým osobám vo vašej pôsobnosti (môžete uviesť 
viacero odpovedí)? 

E-mailom 

Prostredníctvom webových stránok PVO 

Informačnými bulletinmi 

Iným spôsobom 

Rozveďte, akým iným spôsobom.                                                                                                                                                                   
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Oddiel 9: Informácie o tranzite                                                                                                                                                                   

Požiadavky na informácie o prvom tranzite a na harmonogram (článok 16) 

49.  Museli ste vykonávať článok 16 počas obdobia, za aké predkladáte informácie? 

Áno 

Nie 

Ak áno, uveďte počet prípadov, dotknuté zmluvné strany Rotterdamského dohovoru a požadované informácie. 

50.  Viete o nejakých problémoch, ktorým vývozcovia čelili pri vykonávaní článku 16? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa, keďže sa taký prípad nevyskytol 

Ak áno, rozveďte.                                                                                                                                                                   

Oddiel 10: Požiadavky súvisiace s vyvážanými chemikáliami a informáciami, ktoré sa k nim pripájajú                                                                                                                                                                   

51.  Zaznamenali vnútroštátne orgány presadzovania práva vo vašom členskom štáte akékoľvek problémy s 
dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú k vyvážaným chemikáliám pripájať? 

Áno 

Nie 

Neviem 

Ak áno, odpovedzte na otázky 52 – 54 a uveďte, či sa tieto otázky súvisiace so súladom týkali: 

52.  Uplatňovanie požiadaviek na balenie a označovanie podľa: 

nariadenia Európskeho prlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (1) (prípravky na ochranu rastlín, PPP) 

nariadenia Európskeho prlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (2) (nariadenie o biocídnych výrobkoch, BPR) 

nariadenia Európskeho prlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) (nariadenie CLP) 

iného predpisu 

Rozveďte aké iné. 

53.  Uplatňovania požiadaviek na kartu bezpečnostných údajov podľa: 

nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) 

iného predpisu 

Rozveďte aké iné. 

54.  Povinnosť poskytnúť informácie: 

na etikete v jednom alebo vo viacerých úradných/hlavných jazykoch krajiny určenia 

na karte bezpečnostných údajov v jednom alebo vo viacerých úradných/hlavných jazykoch krajiny určenia 
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55.  Zaznamenali ste akékoľvek problémy s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na informácie a obaly 
súvisiacich s vyvážanými výrobkami? 

Áno 

Nie 

Nehodí sa 

Ak áno, rozveďte, či sa tieto problémy s dodržiavaním pravidiel týkali: 

uplatňovania špecifikácie čistoty podľa právnych predpisov Únie (napr. PPP a BPR) 

optimalizácie nádob s cieľom minimalizovať riziká vytvárania starých zásob 

dátumu exspirácie 

podmienok skladovania uvádzaných na etikete 

iných podmienok 

Rozveďte aké iné.                                                                                                                                                                   

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1). 

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov 
na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1). 

(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a 
balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení 
nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).                                                                                                                                                                    

Oddiel 11: Technická pomoc (nepovinné)                                                                                                                                                                   

Spolupráca 

56.  Boli ste zapojení do spolupráce s rozvojovými krajinami, krajinami s transformujúcim sa hospodárstvom alebo s 
mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť riadne hospodárenie s chemikáliami, a najmä vykonávať 
Rotterdamský dohovor? 

Áno 

Nie 

Ak áno, o aký druh spolupráce išlo (môžete uviesť viacero odpovedí)? 

Technické informácie 

Propagácia výmeny odborníkov 

Podpora zriaďovania alebo zachovávania PVO 

Technická expertíza na účely identifikácie nebezpečných pesticídnych prípravkov 

Technická expertíza na účely prípravy oznámení pre sekretariát 

Iný druh 

Rozveďte aké iné. 

Uveďte krajiny, ktoré využili túto spoluprácu. 
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Budovanie kapacity 

57.  Zúčastnili ste sa na projektoch/medzinárodných činnostiach na budovanie kapacít pri nakladaní s chemikáliami 
alebo podporili ste mimovládne organizácie zapojené do takýchto činností? 

Áno 

Nie 

Ak áno, opíšte tieto činnosti.                                                                                                                                                                   

Oddiel 12: Presadzovanie nariadenia (EÚ) č. 649/2012                                                                                                                                                                   

Všeobecné informácie 

58.  Ktoré orgány presadzovania práva sú zapojené do presadzovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012 vo vašom 
členskom štáte? 

Colné orgány 

Iné orgány presadzovania práva 

Rozveďte, aké iné orgány presadzovania práva. 

59.  Rozveďte aj ostatné právne predpisy EÚ, ktorými sa orgány presadzovania práva (iné ako colné) zaoberajú: 

nariadenie (ES) č. 1907/2006 

nariadenie (ES) č. 1272/2008 

nariadenie (EÚ) č. 528/2012 

nariadenie (ES) č. 1107/2009 

iné 

Rozveďte aké iné. 

60.  Majú orgány presadzovania práva vhodné zdroje (nepovinné)? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 

61.  Sú inšpektori alebo iné osoby zodpovedné za presadzovanie pravidelne školení o nariadení (EÚ) č. 649/2012? 

Áno 

Nie 

Ak áno, rozveďte (napr. druh odbornej prípravy, témy, frekvencia odbornej prípravy). 

Ak nie, rozveďte, prečo nie sú uvedené osoby pravidelne odborne pripravované. 

Stratégia presadzovania práva 

62.  Má váš orgán (alebo akýkoľvek iný príslušný orgán) stratégiu presadzovania práva v prípade nariadenia (EÚ) 
č. 649/2012? 

Áno 

Nie 

Rozveďte: 

62 a)  Ak áno, vykonáva sa už táto stratégia presadzovania práva? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 
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62 b)  Ak nie, plánuje sa vypracovanie stratégie presadzovania práva? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 

Podávanie správ o činnostiach týkajúcich sa presadzovania práva 

63.  Rozveďte činnosti presadzovania práva vykonávané vo vašom členskom štáte (môžete uviesť viacero odpovedí): 

Kontroly zhody 

Kontroly na mieste 

Výber vzorky 

Iné 

Rozveďte aké iné. 

64.  Uveďte celkový počet úradných kontrol pri vývoze, ako sú inšpekcie alebo vyšetrovania, alebo iné opatrenia na 
presadzovanie práva vykonávané orgánmi presadzovania práva, v rámci ktorých sa kontrolovalo alebo 
presadzovalo plnenie nariadenia (EÚ) č. 649/2012 počas obdobia, za aké predkladáte informácie.  

Colné orgány Inšpektori Iné 

Rok 1    

Rok 2    

Rok 3    

Spolu     

V prípade potreby uveďte pripomienky. 

65.  Uveďte celkový počet úradných kontrol pri dovoze, ako sú inšpekcie alebo vyšetrovania, alebo iné opatrenia na 
presadzovanie práva vykonávané orgánmi presadzovania práva, v rámci ktorých sa kontrolovalo alebo 
presadzovalo plnenie nariadenia (EÚ) č. 649/2012 počas obdobia, za aké predkladáte informácie.  

Colné orgány Inšpektori Iné 

Rok 1    

Rok 2    

Rok 3    

Spolu     

V prípade potreby uveďte pripomienky. 
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Právomoci orgánov presadzovania práva 

66.  Opíšte opatrenia, ktoré môžu orgány presadzovania práva prijať na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 
č. 649/2012 (napr. zhabanie, formálne oznámenie, pozastavenie činnosti). 

Podrobnosti o porušeniach 

67.  Počet zistených porušení nariadenia (EÚ) č. 649/2012, ktoré zistili:  

Colné orgány Inšpektori Iné 

Rok 1    

Rok 2    

Rok 3    

Spolu     

68.  Druh porušení, ktoré zistili colné orgány, a súvisiace počty ročne: 

Zistené porušenie Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Požiadavky na označovanie    

Karty bezpečnostných údajov    

Dátum exspirácie chemikálie    

Chemikália nie je v súlade s oznámením o vý
voze    

Do prázdnych riadkov doplňte iné druhy porušenia                 

69.  Druh porušení, ktoré zistili inšpektori, a súvisiace počty ročne: 

Zistené porušenie Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Požiadavky na označovanie    

Karty bezpečnostných údajov    

Dátum exspirácie chemikálie    

Chemikália nie je v súlade s oznámením o vý
voze    
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Zistené porušenie Rok 1 Rok 2 Rok 3 

Do prázdnych riadkov doplňte iné druhy porušenia                 

Sankcie 

70.  Opíšte režim sankcií v prípade porušenia nariadenia (EÚ) č. 649/2012 (napr. trestnoprávne/správne sankcie, 
všeobecné ustanovenia alebo špecifické sankcie za špecifické porušenia) 

71.  Koľko porušení nariadenia (EÚ) č. 649/2012 malo za následok sankcie počas obdobia, za aké predkladáte 
informácie?  

Počet sankcií 

Rok 1  

Rok 2  

Rok 3  

Spolu   

Spolupráca: 

72.  Existuje pravidelná výmena informácií medzi PVO a orgánmi presadzovania práva? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 

73.  Máte nejaké návrhy na zlepšenie spolupráce medzi PVO a orgánmi presadzovania práva? 

74.  Existuje pravidelná výmena informácií medzi PVO a členmi fóra na výmenu informácií o presadzovaní právnych 
predpisov o chemikáliách (ďalej len „fórum“) z vašej krajiny? 

Áno 

Nie 

Rozveďte. 

75.  Sú PVO spokojné so svojou spoluprácou s členmi fóra? 

Áno 

Nie 

Ak nie, rozveďte. 

76.  Máte nejaké návrhy na zlepšenie spolupráce medzi PVO a členmi fóra? 
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Úloha fóra na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (ďalej len „fórum“, pozri 
článok 18 ods. 2) 

77.  Sú PVO spokojné s činnosťami, ktoré vykonáva fórum (nepovinné)? 

Áno 

Nie 

Žiadne skúsenosti s činnosťami fóra 

Ak nie, rozveďte. 

78.  Máte nejaké návrhy na zlepšenie činnosti fóra, pokiaľ ide o presadzovanie nariadenia (EÚ) č. 649/2012 
(nepovinné)?                                                                                                                                                                   

Oddiel 13: Aspekty súvisiace s IT                                                                                                                                                                   

PVO a systém ePIC 

79.  Považujú PVO systém ePIC za ľahko použiteľný, najmä pokiaľ ide o: 

a)  oznámenia o vývoze (článok 8)? 

Áno 

Nie 

Žiadne skúsenosti 

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

b)  žiadosti o výslovný súhlas (článok 14)? 

Áno 

Nie 

Žiadne skúsenosti 

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

c)  žiadosti o osobitné IRČ (článok 19 ods. 2)? 

Áno 

Nie 

Žiadne skúsenosti 

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

d)  upustenie od požiadavky (článok 14 ods. 6 a 7)? 

Áno 

Nie 

Žiadne skúsenosti 

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

e)  predkladanie informácií podľa článku 10? 

Áno 

Nie 

Ak nie, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

18.5.2016 L 127/49 Úradný vestník Európskej únie SK    



f)  iné postupy PIC? 

Áno 

Nie 

Žiadne skúsenosti 

Rozveďte povahu postupu a prípadné problémy, s ktorými sa stretli. 

Vývozcovia a systém ePIC 

80.  Uveďte podľa možnosti spätnú väzbu poskytnutú vývozcami o používateľskom komforte systému ePIC, pokiaľ 
ide o (nepovinné): 

a)  oznámenia o vývoze 

Ľahko sa používa 

Nepoužíva sa ľahko 

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

b)  žiadosti o osobitné IRČ 

Ľahko sa používa 

Nepoužíva sa ľahko 

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

c)  upustenie od požiadavky (článok 14 ods. 6 a 7) 

Ľahko sa používa 

Nepoužíva sa ľahko 

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

d)  predkladanie informácií podľa článku 10? 

Ľahko sa používa 

Nepoužíva sa ľahko 

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

e)  nakladanie so zmesami/výrobkami prostredníctvom ePIC 

Ľahko sa používa 

Nepoužíva sa ľahko 

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli; 

f)  systém ePIC vo všeobecnosti 

Ľahko sa používa 

Nepoužíva sa ľahko 

Ak sa nepoužíva ľahko, rozveďte problémy, s ktorými sa stretli. 

Colné orgány, iné orgány presadzovania práva a systém ePIC (nepovinné) 

81.  Používajú colné orgány vo vašej krajine systém ePIC? 

Áno 

Nie 

Ak nie, vysvetlite, ako colné orgány vo vašej krajine monitorujú vývoz chemikálií podliehajúcich PIC. 
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82.  Považujú colné orgány podľa vašich znalostí používanie systému ePIC za ľahké? 

Áno 

Nie 

Žiadne dostupné informácie 

83.  Považujú colné orgány podľa vašich znalostí systém ePIC za primeraný nástroj na poskytovanie podpory pri 
kontrole uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012? 

Áno 

Nie 

Žiadne dostupné informácie 

84.  Používajú podľa vašich znalostí iné orgány presadzovania systém ePIC? 

Áno 

Nie 

Žiadne dostupné informácie 

85.  Považujú podľa vašich znalostí tieto iné orgány presadzovania práva používanie systému ePIC za ľahké? 

Áno 

Nie 

Žiadne dostupné informácie 

86.  Považujú podľa vašich znalostí tieto iné orgány presadzovania práva systém ePIC za primeraný nástroj na 
kontrolu uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 649/2012? 

Áno 

Nie 

Žiadne dostupné informácie                                                                                                                                                                   

Oddiel 14: Doplňujúce informácie                                                                                                                                                                   

87.  Uveďte akékoľvek ďalšie informácie alebo pripomienky súvisiace s fungovaním postupov podľa nariadenia (EÚ) 
č. 649/2012, ktoré považujete za relevantné v rámci predkladania informácií podľa článku 22.                                                                                                                                                                     
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	VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/770 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií o fungovaní postupov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií [oznámené pod číslom C(2016) 2068] 

