Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
☐
Materiál legislatívnej povahy
☒
Transpozícia práva EÚ
☒
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/411 z 19. novembra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode, pokiaľ ide o požiadavky
na bezpečnosť osobných lodí vnútroštátnej dopravy (Ú. v. EÚ L 83, 19.3.2020)

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*

marec 2021

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

jún 2021

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Predkladaný návrh nariadenia má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti
technických požiadaviek na osobné lode a vysokorýchlostné osobné plavidlá a zaviesť jednotnú úroveň
bezpečnosti života a majetku na nových a existujúcich osobných lodiach a vysokorýchlostných osobných
plavidlách implementáciou delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/411 z 19. novembra 2019, ktorým sa
mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné
lode, pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť osobných lodí vnútroštátnej dopravy (Ú. v. EÚ L 83, 19.3.2020).
Návrhom nariadenia sa zrušuje ustanovenie platného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o
bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov, ktorým boli transponované
ustanovenia o technických požiadavkách na osobné lode upravené v prílohe III smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované
znenie) (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009) a upravujú sa formou odkazu na smernicu 2009/45/ES v znení delegovaného
nariadenia (EÚ) 2020/411.

3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Harmonizácia vnútroštátneho práva s právom Európskej únie v oblasti námornej plavby.

4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Priamo sa týkajú vlastníka a prevádzkovateľa námornej lode, ale neukladajú im nové, ďalšie povinnosti a
obmedzenia, nekladú na nich nové, ďalšie požiadavky, pretože tieto povinnosti a obmedzenia už boli ustanovené
novelizovanou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES a delegovaným nariadením Komisie (EÚ)
2020/411 sa iba zjednodušuje a aktualizuje proces uplatňovania povinností a obmedzení a niektoré technické
požiadavky na osobné lode.
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5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. ponechanie súčasného stavu bez zmien. Uplatnenie nulového
variantu by v praxi znamenalo neimplementovanie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/411 z 19.
novembra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných
pravidlách a normách pre osobné lode, pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť osobných lodí vnútroštátnej
dopravy (Ú. v. EÚ L 83, 19.3.2020), z čoho by plynuli sankcie zo strany EÚ.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☒ Nie
☐ Áno
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu
s odôvodnením.
V žiadnom.

8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
--* 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
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Josef Mrkva, ONÚ, OVD, SCLVD, MDV SR, tel.: 02/59494801, josef.mrkva@mindop.sk

12. Zdroje
2

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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