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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/.../ES

z,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami  uvádzania

na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,
so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2,

  

1 Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 115.
2 Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia
Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Zo záverov oznámenia Komisie z 28. januára 2005 o stratégii Spoločenstva týkajúcej sa 

ortuti, v ktorej sa zvážili všetky formy použitia ortuti, vyplýva, že by bolo vhodné na 

úrovni Spoločenstva zaviesť obmedzenia pre uvádzanie na trh určitých meracích 

a kontrolných prístrojov obsahujúcich ortuť, ktoré sú iné ako elektrické či elektronické a

ktoré tvoria hlavnú skupinu výrobkov obsahujúcich ortuť, na ktorú sa zatiaľ nevzťahuje

akcia Spoločenstva.

(2) Ak by sa zaviedli obmedzenia pri uvádzaní meracích prístrojov obsahujúcich ortuť na trh, 

bolo by to prínosom pre životné prostredie a v dlhodobom časovom horizonte aj pre 

zdravie ľudí, keďže by sa ich prostredníctvom zabránilo, aby sa ortuť dostala do odpadu.

(3) Vzhľadom na realizovateľnosť z technického a hospodárskeho hľadiska z dostupných 

dôkazov súvisiacich s meracími a kontrolnými prístrojmi vyplýva, že okamžité opatrenia 

týkajúce sa obmedzení by sa mali vzťahovať len na tie meracie prístroje, ktoré sú určené 

na predaj širokej verejnosti, a najmä na všetky teplomery na meranie telesnej teploty.

(4) Dovoz meracích prístrojov obsahujúcich ortuť, ktoré sú staršie ako 50 rokov, sa vzťahuje 

buď na starožitnosti alebo na tovar kultúrneho charakteru, ako je vymedzený v nariadení

Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru1.

Takýto obchod je z hľadiska objemu obmedzený a zdá sa, že nijako neohrozuje  zdravie

ľudí, ani životné prostredie, a preto by sa nemal obmedzovať.

  

1 Ú. v. ES L 395, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 
(ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).
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(5) Ortuťové barometre v súčasnosti vyrába len niekoľko malých špecializovaných podnikov a 

širokej verejnosti sa predávajú hlavne ako dekoratívne predmety. Mala by sa stanoviť 

dodatočná lehota na postupné ukončenie uvádzania takýchto barometrov na trh, aby sa 

výrobcom umožnilo prispôsobiť svoje podnikanie obmedzeniam a prejsť na výrobu 

barometrov bez obsahu ortuti.

(6) S cieľom minimalizovať uvoľňovanie ortuti do životného prostredia, ako aj zabezpečiť 

postupné vyradenie meracích prístrojov obsahujúcich ortuť z používania na odborné 

a priemyselné účely, predovšetkým sfygmomanometrov v zdravotníctve, by Komisia mala 

preskúmať dostupnosť spoľahlivých bezpečnejších alternatív, ktoré sú z technického 

a hospodárskeho hľadiska realizovateľné. Pokiaľ ide o sfygmomanometre v zdravotníctve,

mala by sa uskutočniť porada s odborníkmi v zdravotníctve, aby sa zabezpečilo primerané 

riešenie potrieb súvisiacich s diagnostikou a liečbou osobitných zdravotných problémov.

(7) Podľa tejto smernice by sa malo obmedziť len uvádzanie nových meracích prístrojov na 

trh. Toto obmedzenie by sa preto nemalo vzťahovať na prístroje, ktoré sa už používajú 

alebo sa predávajú ako použité.
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(8) Rozdiely v právnych predpisoch alebo správnych opatreniach prijatých v členských 

štátoch, pokiaľ ide o obmedzenie týkajúce sa ortuti v rôznych meracích a kontrolných 

prístrojoch, by mohli vytvoriť prekážku v obchodovaní, narušiť hospodársku súťaž 

v Spoločenstve, a tak mať priamy dopad na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. Preto 

sa zdá, že je potrebné aproximovať právne predpisy členských štátov v oblasti meracích 

a kontrolných prístrojov zavedením harmonizovaných ustanovení, pokiaľ ide o výrobky 

obsahujúce ortuť, a tak zachovať vnútorný trh a zároveň zabezpečiť vysoký stupeň ochrany 

zdravia ľudí a životného prostredia.

(9) Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania 

na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov1 by sa preto mala 

zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10) Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy 

Spoločenstva, ktorými sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov 

obsiahnuté v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu 

zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci2 a v samostatných 

smerniciach, ktoré z nej vychádzajú, najmä v smernici Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o 

ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými 

faktormi pri práci3.

  

1 Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s.201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
Komisie 2006/139/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 94).

2 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

3 Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.
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(11) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva1 sa členské štáty 

vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky

zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a 

opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto 

smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do ...* zákony, iné právne predpisy a správne 

opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú

Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od ...**.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení 

odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

  

1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
* Poznámka pre Ú. v.: jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Poznámka pre Ú. v.: osemnásť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.



5665/1/07 REV 1 ib 6
DG C I SK

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.
V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 76/769/EHS sa vkladá tento bod:

„19a
Ortuť

č. CAS: 7439-97-6

1.  Nesmie sa uvádzať na trh:
a) v teplomeroch určených na meranie telesnej teploty;

b) v iných meracích prístrojoch určených na predaj širokej 
verejnosti (napr. manometre, barometre, 
sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej 
teploty).

2.  Obmedzenie uvedené v odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje na:
a) meracie prístroje staršie ako 50 rokov k ...*; alebo

b) barometre (s výnimkou barometrov uvedených v písmene
a)) do ...** .

3.  Do ...** Komisia uskutoční preskúmanie s cieľom zistiť, či sú 
k dispozícii spoľahlivé bezpečnejšie a technicky a 
hospodársky realizovateľné alternatívy sfygmomanometrov a 
iných meracích prístrojov obsahujúcich ortuť pre použitie v 
zdravotníctve a pre iné odborné a priemyselné použitie.
Na základe tohto prieskumu alebo hneď, keď budú dostupné 
nové informácie o spoľahlivých bezpečnejších alternatívach 
sfygmomanometrov a iných meracích prístrojov obsahujúcich
ortuť, Komisia prípadne predloží legislatívny návrh na 
rozšírenie obmedzení uvedených v odseku 1 na 
sfygmomanometre a iné meracie prístroje v zdravotníctve a 
pre iné odborné a priemyselné použitie, aby sa vždy, keď je to 
technicky a hospodársky realizovateľné, ortuť z meracích 
prístrojov postupne vyraďovala.”

  

* Poznámka pre Ú. v.: dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
** Poznámka pre Ú. v.: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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I. ÚVOD

1. Komisia predložila svoj návrh 21. februára 20061.

2. Pracovná skupina pre technickú harmonizáciu (nebezpečné látky) na niekoľkých 

zasadnutiach v priebehu roka 2006 preskúmala návrh Komisie, ako aj množstvo 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu k návrhu Komisie.

Po neformálnych stretnutiach medzi Európskym parlamentom, predsedníctvom a Komisiou 

sa pripravil návrh kompromisného balíka, ktorého obsah je prijateľný pre Komisiu aj 

Európsky parlament.

3. Výbor stálych predstaviteľov schválil 31. októbra 2006 návrh kompromisného balíka 

(dokument 14419/06).

4. Európsky parlament prijal stanovisko v prvom čítaní 14. novembra 20062. Toto stanovisko 

obsahuje nielen kompromisný balík, ale aj jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa 

udeľuje neobmedzená výnimka pre výrobcov barometrov spolu s mechanizmami udeľovania 

licencií, ktoré majú vytvoriť členské štáty, a niekoľko ďalších pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov. Znenie návrhu Komisie v zmenenom a doplnenom znení je skôr 

uvedené v znení legislatívneho uznesenia než v predložených jednotlivých pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhoch.

  
1 Dokument 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179.
2 Dokument 15181/06.
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5. Výbor stálych predstaviteľov schválil 13. decembra 2006 rovnaké znenie kompromisného 

balíka z 31. októbra 2006 a súhlasil, že po revízii znenia právnikmi/lingvistami sa predloží 

ako bod A na nadchádzajúcom zasadnutí Rady s cieľom prijať spoločnú pozíciu.

6. Rada prijala spoločnú pozíciu1 v súlade s článkom 251 Zmluvy o ES 19. apríla 2007.

II CIELE

Cieľom komisného návrhu smernice je obmedziť uvádzanie meracích prístrojov s obsahom 

ortuti na trh prostredníctvom zmeny a doplnenia smernice 76/769/EHS. V súlade s návrhom 

by sa kovová ortuť nemala uvádzať na trh v žiadnych teplomeroch na meranie telesnej teploty 

(na spotrebiteľské, profesionálne a iné použitie) ani v žiadnych ostatných meracích prístrojoch 

určených na predaj verejnosti (napr. barometre, sfygmomanometre, iné teplomery ako na 

meranie telesnej teploty).

V prvom čítaní sa dosiahla predbežná dohoda o návrhu. Predseda výboru stálych 

predstaviteľov potvrdil v mene Rady predbežnú dohodu Európskemu parlamentu. Európsky 

parlament však doplnil niekoľko ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom, 

ktoré dojednali uvedené tri inštitúcie, (doplnil nové odôvodnenie k preskúmaniu, ktoré sa má 

vykonať, preformulovanie ďalšieho odôvodnenia o uvádzaní na trh, rozšíril zákaz na 

sfygmomanometre (s výnimkou tenzometrov) na použitie v zdravotníctve, doplnil 

mechanizmus udeľovania stálych výnimiek pre barometre, pričom sa usiloval aj o osobitné 

udeľovanie licencií a kontrolu ich uvádzania na trh.

  
1 Dokument 5665/07.
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III SPOLOČNÁ POZÍCIA

Spoločná pozícia prijatá Radou čiastočne zohľadňuje stanovisko Európskeho parlamentu v 

prvom čítaní.

Od uvedeného stanoviska sa odlišuje najmä preto, že pre barometre uvádza dvojročné 

prechodné obdobie, ktoré podľa stanoviska môže byť časovo neobmedzené.

Rada nie je presvedčená, že trvalá výnimka pre ortuťové barometre je odôvodnená, pričom 

okrem iného zohľadňuje to, že tieto barometre obsahujú značné množstvo ortuti a že existujú 

bezpečnejšie alternatívy. Rada je tiež presvedčená, že zákaz aj sfygmomanometrov na 

použitie v zdravotníctve je možno predčasný, pretože v súčasnosti chýbajú informácie o 

spoľahlivých bezpečnejších alternatívach bez obsahu ortuti.  V spoločnej pozícii sa preto 

uvádza, že Komisia by mala uskutočniť prieskum o dostupných alternatívach.

Analýza spoločnej pozície uvedenej v dokumente 5665/07

Nové prvky, ktoré obsahuje spoločná pozícia, v porovnaní s návrhom Komisie:
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Odôvodnenia

(3) sa mierne preformulovalo.

(4) o potrebe neobmedzovať dovoz starožitných predmetov a/alebo tovaru kultúrneho 

charakteru s obsahom ortuti je nové odôvodnenie.

(5) o dvojročnom prechodnom období pre barometre je nové odôvodnenie.

(6) o potrebe preskúmať dostupnosť spoľahlivých bezpečnejších alternatív namiesto 

sfygmomanometrov je nové odôvodnenie.

(11) je nové odôvodnenie. Vyzýva členské štáty, aby vypracovali vlastné tabuľky zhody 

medzi touto smernicou a zodpovedajúcimi opatreniami.

Článok 2

Druhá veta článku 2 ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým odôvodnením (11).

Príloha

V prílohe sa uvádzajú dve výnimky zo zákazu: trvalá výnimka pre starožitné (t. j. staršie ako 

päťdesiat rokov) meracie zariadenia a druhá výnimka pre barometre do dvoch rokov po 

nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
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IV ZÁVER

Rada sa domnieva, že jej spoločná pozícia, ktorú plne podporuje Komisia, je v úplnom súlade 

s cieľmi navrhovanej smernice. 

Aj keď nemohla zahrnúť všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, 

obsahuje jednu doplňujúcu potrebnú výnimku, poskytuje prechodné obdobie, ktoré by malo 

umožniť MSP, ktoré vyrábajú barometre, zmeniť svoju výrobu a doložku o preskúmaní na 

zabezpečenie postupného vyradenia meracích prístrojov s obsahom ortuti, najmä 

sfygmomanometrov v zdravotníctve, hneď ako budú k dispozícii bezpečnejšie alternatívne 

riešenia.

________________________
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ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia 

uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť 
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(Text s významom pre EHP) 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum doručenia návrhu EP a Rade (dokument KOM(2006) 0069, 
konečné znenie – 2006/0018 COD): 

21. február 2006 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru: 

13.9.2006 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 14. november 2006 

Dátum politickej dohody (Rada pre konkurencieschopnosť): 13. december 2006 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 19.4.2007 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Touto smernicou by sa v záujme ochrany vnútorného trhu a zabezpečenia vysokej úrovne 
ochrany ľudského zdravia a životného prostredia uložili obmedzenia uvádzania na trh 
určitých meracích zariadení obsahujúcich ortuť.  

Súčasný návrh je prvým zo série plánovaných legislatívnych opatrení na implementáciu 
stratégie Spoločenstva o ortuti prijatej v januári 2005. Obmedzeniami by sa zakázalo 
uvádzanie na trh ortuťových teplomerov určených na meranie telesnej teploty (na predaj 
širokej verejnosti a odborným používateľom) a všetkých ostatných prístrojov obsahujúcich 
ortuť určených na predaj širokej verejnosti. Meracie prístroje v sektore zdravotníctva iné ako 
teplomery určené na meranie telesnej teploty sú z dôvodu bezpečnosti pacientov vylúčené z 
uplatňovania tohto zákazu, keďže ešte nie je isté, že existujú spoľahlivé a rovnako účinné 
alternatívy. Na iné odborné a vedecké účely sa používajú minimálne a z dôvodu 
proporcionality sa na ne obmedzenia nevzťahujú.  
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3. PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1 Všeobecné pripomienky k spoločnej pozícii 

Komisia môže podporiť spoločnú pozíciu Rady. Spoločná pozícia je v súlade s kompromisom 
dosiahnutým na neformálnych diskusiách medzi Radou, spravodajcom Európskeho 
parlamentu a Komisiou, ktorý však v Európskom parlamente nezískal väčšinovú podporu. 
Spoločnú pozíciu podporili všetky členské štáty okrem Dánska a Švédska, ktoré vystúpili 
proti návrhu, pretože nezahŕňa zákaz predaja sfygmomanometrov (tlakomerov) na použitie v 
sektore zdravotníctva.  

3.2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu zahrnuté v 
upravenom návrhu a spoločnej pozícii 

Spoločná pozícia zahŕňa všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, 
ktoré by Komisia mohla prijať. Sú to: (i) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 12, 16 a 17, ktoré 
Komisia prijala v plnom rozsahu, pretože zlepšujú zrozumiteľnosť odôvodnení, (ii) 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 18 (záverečná časť) a 15, ktorými sa Komisia vyzýva, aby 
preskúmala dostupnosť alternatív ortuťových sfygmomanometrov a ostatných meracích 
prístrojov na priemyselné a odborné použitie s cieľom rozšíriť obmedzenia a (iii) 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 13 a 19 (prvá časť), podľa ktorých sa povoľuje ďalšie 
obchodovanie so „starými“ meracími prístrojmi, ktoré obsahujú ortuť, pretože takéto 
obchodovanie má obmedzený rozsah a nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.  

3.3 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu, ktoré neboli 
zahrnuté do zmeneného a doplneného návrhu ani zapracované do spoločnej 
pozície 

Komisia neprijala niekoľko pozmeňujúcich a doplnených návrhov, ktoré neboli zahrnuté do 
spoločnej pozície. Sú to: (i) pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6, pretože neexistuje vedecký 
dôvod na rozšírenie obmedzení pre prístroje obsahujúce ortuť, ktoré nie sú uvedené v návrhu, 
(ii) pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, keďže Komisia nemôže prijať zákaz 
sfygmomanometrov v sektore zdravotníctva, ktoré sú podľa väčšiny expertov v zdravotníctve 
nevyhnutné na kalibračné účely, ako aj na diagnostikovanie a liečbu osobitných stavov 
pacientov, (iii) pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9, keďže nemení význam pôvodného znenia, 
ale je menej zrozumiteľný, a (iv) pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 (záverečná časť), keďže 
Komisia nemôže prijať trvalú výnimku pre barometre určené na predaj širokej verejnosti, 
pretože za porovnateľnú cenu sú už všeobecne dostupné alternatívy neobsahujúce ortuť.  

3.4 Pozícia Komisie k novým ustanoveniam zavedeným Radou 

Spoločná pozícia obsahuje zmeny pôvodného návrhu, ktoré Komisia môže podporiť. Okrem 
určitých spresnení v odôvodneniach sa hlavné zmeny týkajú týchto doplnení: (i) trvalá 
výnimka pre staré meracie prístroje (ii) dočasná výnimka pre predaj barometerov širokej 
verejnosti s cieľom ich postupného vyradenia do 2 rokov (iii) preskúmanie dostupnosti 
bezpečnejších alternatív sfygmomanometrov a iných meracích prístrojov zo strany Komisie 
dva roky po nadobudnutí účinnosti smernice.  



 

SK 4   SK 

3.5 Hlavné problémy pri prijímaní spoločnej pozície 

Švédsko a Dánsko hlasovali proti spoločnej pozícii, keďže podľa ich názoru v sektore 
zdravotníctva existujú vhodné alternatívy sfygmomanometrov obsahujúcich ortuť, a tak ich 
uvádzanie na trh by sa malo zakázať.  

4. ZÁVERY 

Komisia podporuje spoločnú pozíciu. 

5. VYJADRENIA KOMISIE 

Žiadne.  




