
Dôležitá informácia! 

Obmedzenie vývozu niektorých OOP do tretích krajín 

Zavedenie mimoriadneho opatrenia na vývoz niektorých OOP mimo územia EU. 

SPRÁVA  Európskej Komisie zo dňa 20.marca 2020 

„Komisia (EÚ) uverejňuje usmernenie o požiadavkách na vývoz osobných ochranných pomôcok.   

 

Komisia od 15. marca 2020 zavádza náležitosti na vývozné povolenie osobných ochranných pomôcok (OOP) 

mimo členských štátov Európskej únie. Toto usmernenie je dočasného charakteru, nepredstavuje zákaz vývozu 

a je v súlade so všetkými všeobecnými záväzkami Európskej únie.   

 

Vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter situácie COVID-19, Komisia bude naďalej pokračovať v prehodnocovaní 

svojej všeobecnej reakcie. V tejto súvislosti, Komisia preskúmala rôzne aspekty nového opatrenia týkajúceho sa 

vývozného povolenia s cieľom zabezpečiť splnenie svojho cieľa a pôsobiť čo najefektívnejšie.  

 

Vzhľadom na integrovanú povahu výrobných hodnotových reťazcov a distribučných sietí pre lekárske a OOP za 

hranicami Európskej únie, prevažne v štyroch členských štátoch Európskeho združenia voľného obchodu – 

Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko – Komisia sa rozhodla oslobodiť vývoz do týchto krajín od 

vývozného povolenia. Podobná výnimka bola udelená Andorre, Faerským ostrovom, San Marínu a Vatikánu, 

spoločne so zámorskými krajinami a územiami, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskom, Francúzskom, 

Holandskom a Spojeným kráľovstvom (tzv. krajiny uvedené v Prílohe II.) Táto zmena nadobudne účinnosť dňom 

21. marca 2020.  

 

Členské štáty môžu pokračovať v udeľovaní vývozných povolení, ak nie je ohrozená dostupnosť OOP na trhu 

príslušného členského štátu alebo členských štátov Európskej únie.  

 

Výkonné orgány členských štátov majú priestor na voľnú úvahu a vývoz určitého množstva konkrétnych výrobkov 

sa môže povoliť za osobitných okolností. Členské štáty, okrem iného, zohľadnia, či vývoz zodpovedá žiadosti 

tretích krajín alebo medzinárodných organizácií o pomoc adresované mechanizmu Únie v oblasti civilnej 

ochrany. Ďalšie hľadisko, ktoré je potrebné vziať do úvahy, je napríklad podpora činnosti Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) na varovanie pred vypuknutím ochorením a reakciu na ne (GOARN) alebo podpora 

mechanizmov integrovanej politickej reakcie na krízu (IPCR).  

 

Komisia tiež objasňuje, že ustanovenia o núdzových dodávkach by sa mali rozšíriť na poskytovanie zásob pre 

núdzové operácie humanitárnych organizácií v tretích krajinách. Členské štáty pri posudzovaní žiadosti 

o vývozné povolenie musia zohľadniť aj tento aspekt.  

 

Pri otázke humanitárnej pomoci, Komisia objasňuje, že poskytovanie núdzových dodávok, v súvislosti 

s humanitárnou pomocou podľa faktorov uvedených v Článku 2.3, by sa malo rozšíriť na poskytovanie dodávok 

pre núdzové operácie humanitárnych organizácií v tretích krajinách. Členské štáty pri posudzovaní žiadosti 

o vývozné povolenie musia zohľadniť aj tento aspekt.   

 

Komisia tiež vydala usmernenie odrážajúce vykonávacie nariadenie vrátane najnovších zmien. Usmernenie 

objasňuje, že pri posudzovaní žiadosti pre vývozné povolenie, členské štáty sú dôrazne vyzývané na udeľovanie 

tohto povolenia, aby sa predišlo narušeniu úzko integrovaných hodnotových reťazcov a distribučných sietí, 

najmä v prípade našich susedných krajín a ekonomík. Vzhľadom na prijatie tohto európskeho prístupu vývozu 

OOP, ktorého cieľom je chrániť dostupnosť dodávok takýchto pomôcok v Európskej únii, opatrenia Európskej 

únie by mali nahradiť akékoľvek podobné vnútroštátne opatrenia na vývozné povolenie alebo zákaz vývozu, ktoré 

boli zavedené.  

 

Toto je vyvíjajúca sa situácia, ktorú bude Komisia naďalej veľmi pozorne sledovať. Komisia bude monitorovať 

účinné uplatňovanie vykonávacieho nariadenia a bude v kontexte súčasnej situácie naďalej sledovať otázky 

súvisiace s obchodom.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Predpisy upravujúce vývoz OOP 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov 

podmieňuje vydaním vývozného povolenia na OOP uvedených v Prílohe I  mimo EÚ na základe podania 

žiadosti   v Prílohe II 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/426 z 19. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním 

vývozného povolenia 

Oznámenie Komisie Usmernenie pre členské štáty v súvislosti s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 

2020/402, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia, naposledy zmeneným 

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/426 2020/C 91 I/02 

Toto mimoriadne opatrenie EÚ je účinné po dobu šiestich týždňov, t.j. do 26. 4. 2020 ako reakcia na 

súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou SARS CoV-2 .  

Dôležité upozornenie: 

Pri vývoze tovaru uvedeného v Prílohe I Vykonávacieho nariadenia komisie (EU) č. 2020/402 a ktorý je 

súčasne aj predmetom vývozu vojenského materiálu (VM) a/alebo tovaru s dvojakým použitím (Dual) je 

potrebné okrem povolenia alebo licencie na VM a/alebo Dual disponovať aj povolením na vývoz OOP. 


