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1.apríl 2020  

 

Požiadavky pri vývoze osobných ochranných prostriedkov 

Často kladené otázky 

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/426 z 19. marca 2020, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, sa podmieňuje vývoz 
určitých výrobkov vydaním vývozného povolenia. Komisia pre členské štáty vydala tiež 
Usmernenie k uvedeným nariadeniam a uverejnila zoznam orgánov členských štátov 
zodpovedných za vývozné povolenia (vrátane kontaktných údajov týchto orgánov). 

Všetky príslušné dokumenty nájdete v nižšie uvedených odkazoch:  

  Regulation 2020/402 (original)  

  Regulation 2020/426 (amendment)  

  Guidance note to Member States  

  List of competent authorities in Member States  

  Press release of 20 March 2020  

  Press release of 15 March 2020  

Nasledujúce objasnenia nie sú právne záväzné, slúžia iba na informačné účely a ako usmernenie 
pre vývozcov osobných ochranných prostriedkov (ďalej len „OOP“), colné orgány členských 
štátov a príslušné orgány podľa nariadenia pri vykonávaní nariadenia. 

1) Postup pri povolení  

a. Ako dlho bude opatrenie trvať? 

Súčasné opatrenia boli prijaté v súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/479 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách pre vývozy 
a budú sa uplatňovať do 25. apríla 2020. Ešte predtým, musí Komisia rozhodnúť, či by sa 
mali prijať ďalšie opatrenia podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/479. 

b. Mal by príslušný orgán pri posudzovaní žiadosti o vývozné povolenie vyjadriť 
konkrétne stanovisko, týkajúce sa núdzových dodávok pre tretie krajiny a 
humanitárne operácie, ktoré sa vykonávajú na úrovni Únie alebo ktoré 
organizujú členské štáty alebo humanitárne organizácie? 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.077.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:077I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1585654692148&uri=CELEX:32020R0426
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158674.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2123
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2122
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V článku 2 ods. 3 nariadenia sa uvádza zoznam situácií vrátane niekoľkých humanitárnych, ktoré 
sa majú príslušnými orgánmi zohľadniť, pri rozhodovaní o tom, či by sa vývozné povolenie 
mohlo vydať. 

Z toho vyplýva, že vývoz núdzových dodávok do tretích krajín a dodávok pre humanitárne 
operácie by sa mal tiež posudzovať v rovnakom duchu a v súlade so záväzkom Únie na globálnu 
kolektívnu reakciu, na medzinárodnú spoluprácu a na pomoc najzraniteľnejším krajinám sveta. 

c. V prípadoch, keď musí prebehnúť konzultácia s príslušnými orgánmi iného 
členského štátu (členských štátov) (článok 2 ods. 1 nariadenia), môže sa stať, že 
príslušný orgán vydávajúci vývozné povolenie nedodrží lehotu 5 + 5 dní ( článok 
2 ods. 2 nariadenia). 

V nariadení sa stanovujú lehoty, v rámci ktorých majú členské štáty spracovať žiadosti o 
vývozné povolenia. Vzhľadom na naliehavé potreby vyplývajúce z prepuknutia koronavírusu sa 
členské štáty vyzývajú, aby žiadosti spracovali čo najskôr, respektíve ešte pred stanovenou 
lehotou 5 alebo 10 pracovných dní. Je to potrebné najmä vtedy, keď sa do procesu zapájajú 
rôzne členské štáty, z toho dôvodu sa podporuje rýchla a vhodná komunikácia medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov. 

d. Ako Komisia uľahčuje komunikáciu medzi orgánmi členských štátov? 

Zoznam príslušných orgánov členských štátov zodpovedných za vydávanie vývozných povolení, 
ktorý je k dispozícii na webovej stránke DG Trade’s website, by mal uľahčiť ich vzájomnú 
komunikáciu. Zoznam zobrazíte kliknutím sem. 

Útvary Komisie sú navyše k dispozícii na pomoc v individuálnych prípadoch, keď je takéto 
uľahčenie potrebné. Členské štáty, ktoré potrebujú pomoc, sa môžu obrátiť na útvary Komisie 
prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy: trade-exportauthorisationppe@ec.europa.eu. 

e. Mal by príslušný orgán pri zamietnutí žiadosti o vývozné povolenie vydať 
oficiálne zamietnutie, proti ktorému sa môže vývozca odvolať, alebo iba 
jednoduchú odpoveď? 

V prípadoch, keď sa príslušný orgán rozhodne zamietnuť žiadosť o vývozné povolenie, mal by sa 
riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa formy, v ktorej bude 
zamietnutie oznámené vývozcovi. 

Na základe Usmernenia, sa od členských štátov vyžaduje, aby v záujme zabezpečenia 
transparentného procesu, oznámili Komisii  všetky vývozné povolenia elektronicky (udelené 
alebo neudelené), podľa vzoru v prílohe II k Usmerneniu. Toto oznámenie by sa malo vykonať 
bezodkladne, hneď ako sa prijme rozhodnutie o vývoznom povolení. 

 

 

 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2123
mailto:trade-exportauthorisationppe@ec.europa.eu
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f. Môže príslušný orgán vydať vývozné povolenie pre globálne množstvo (napr. 
žiadateľ predložil faktúru za 10 000 ks, ale požiadal o vývozné povolenie pre 
500 000 ks)? 

Nie, vydaním vývozného povolenia pre globálne množstvo by sa obišli ciele nariadenia, pretože 
by nebol zabezpečený zákaz vývozu v prípade nedostatku konkrétnych OOP. 

2) Colné režimy  

 Všeobecné pripomienky 

Nariadenie (EÚ) 2020/402 je teraz1 začlenené do TARIC s opatrením 709 (kontrola vývozu). 
Zoznam výrobkov je tiež2 vložený do TARIC. 

Nariadenie (EÚ) 2020/426 bolo uverejnené v piatok 20. marca 2020. Odstraňujú sa ním zákazy 
pre niektoré krajiny určenia. Do systému TARIC bol zaslaný so spätnou platnosťou3 3 a presným 
dátumom nadobudnutia účinnosti, v sobotu 21. marca 2020. 

a. Na ktoré vývozné transakcie sa nariadenie vzťahuje? 

Nariadenie sa uplatňuje v prípade vývozu tovaru Únie, t. j. pri prepustení do colného režimu 
vývoz. 

V tejto súvislosti sa nariadenie nevzťahuje na nasledujúce transakcie4: 

a) tovar prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk;  
 

b) tovar, ktorý bol prepravený z colného územia Únie po prepustení do colného režimu 
konečné použitie; 
 

c) dodaný tovar s oslobodením od DPH alebo spotrebnej dane, na zásobenie lietadiel či lodí, 
bez ohľadu na miesto určenia daného lietadla či lode, pričom na tento tovar sa vyžaduje 
potvrdenie o danej dodávke; 
 

d) tovar prepustený do colného režimu vnútorný tranzit; 
 

e) tovar, ktorý má dočasne vystúpiť z colného územia Únie v súlade s článkom 155. 

 

                                                
1 Keďže ide o vývozné obmedzenie, dátum začiatku platnosti nemôže byť v TARIC retroaktívny, a je teda dva dni po 
dátume začiatku platnosti uverejnenom v úradnom vestníku. 

2 Nariadenie 2020/420 nadobudlo účinnosť v nedeľu 15.3.2020 a TAXUD ho sprístupnil členským štátom v utorok 
17.3.2020, z dôvodu, že nariadenie nadobudlo účinnosť v nedeľu a aktualizácie TARIC sa Komisii môžu zasielať iba 
počas pracovných dní. Tým pádom, sa uvedené mohlo odoslať najskôr v pondelok 16-teho, a reštriktívne opatrenia 
(napr. zákazy) sa nemôžu zaslať so spätnou platnosťou dňa nadobudnutia účinnosti jednoducho preto, pretože tovar 
už bol predmetom colného konania. Z toho dôvodu, bol najskorší dátum nadobudnutia platnosti v databáze TARIC 
utorok 17.3.2020. 

3 Spätné zrušenia zákazov sa do databázy TARIC zadávajú so spätnou platnosťou s cieľom uvoľniť blokovaný tovar. 

4 Pozri článok 269 ods. 2 písm. c)   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, 
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1) v znení zmien a doplnení 
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b. Musia prevádzkovatelia lodí požiadať o vývozné povolenie na OOP, ktoré bude na 
palube lodi používať výlučne personál alebo cestujúci? 

 
Lodnými zásobami sa rozumie tovar a vybavenie určené na použitie na palube lode posádkou, a 
nie na vývoz. 

Podľa článku 269 ods. 2 písm. c) Colného kódexu Únie (ďalej len „CKÚ“)5 sa režim vývoz 
nevzťahuje na lodné zásoby. Lode opúšťajúce prístavy EÚ sa považujú za lode opúšťajúce EÚ (aj 
keď sa plavba  uskutočňuje medzi dvoma prístavmi EÚ - námorné právo), a z toho dôvodu OPP 
na palube podliehajú formalitám týkajúcich sa vývozu, aj keď nie sú formálne prepustené do 
colného režimu vývoz. 

Lode musia mať na palube lekárne (Smernica Rady 92/29 / EHS z 31. marca 1992 o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na 
palubách plavidiel), a tým pádom tým, ktoré vezú ochranné pomôcky a lieky pre palubné 
lekárne, ktoré zásobujú posádky ich lodí, by malo byť umožnené opustiť prístavy EÚ. 

Tento konkrétny druh „lodných zásob“ je preto oslobodený od z vývozných obmedzení na OOP, 
ktoré sa vykonávajú vyššie uvedeným nariadením. 

c. Tovar, na ktorý sa vzťahuje nariadenie sa dovážal z tretej krajiny do Únie, ale 
nebol určený na trh Únie. Naopak, bol určený na spätný vývoz do inej tretej 
krajiny. Vzťahuje sa nariadenie na takýto tovar? Je vývozca povinný požiadať o 
vývozné povolenie? 

Nariadenie sa vzťahuje na vývoz tovaru Únie. Nevzťahuje sa na spätný vývoz tovaru, ktorý nie je 
tovarom Únie. Podľa článku 5 ods. 23 CKÚ je „tovar Únie“: 

(a)   tovar úplne získaný na colnom území Únie bez toho, aby bol k nemu pridaný 
tovar    dovezený z krajín alebo území mimo colného územia Únie;  

(b)   tovar, ktorý vstúpil na colné územie Únie z krajín alebo území mimo tohto 
  územia a bol prepustený do voľného obehu;  

(c)   tovar získaný alebo vyrobený na colnom území Únie výlučne z tovaru  uvedeného 
 v písmene b) alebo z tovaru uvedeného v písmenách a) a b). 

Z tohto dôvodu, je v uvedenej situácii rozhodujúce, či bol tovar s pôvodom v tretej krajine 
prepustený do voľného obehu na colnom území Únie predtým, ako bol znovu vyvezený do tretej 
krajiny. 

Ak bol prepustený do voľného obehu, považuje sa za tovar Únie, a preto podlieha vývoznému 
povoleniu. Ak nebol prepustený do voľného obehu, považuje sa za tovar, ktorý nie je tovarom 
Únie (článok 5 ods. 24 CKÚ), a spätný vývoz  tovaru nepodlieha vývoznému povoleniu. 

 

d. Vzťahuje sa nariadenie na tovar v colnom sklade? 

                                                
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex 
Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1) v znení zmien a doplnení 
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Podľa článku 240 ods. 1 CKÚ sa do colného režimu colné uskladňovanie môže prepustiť iba 
tovar, ktorý nie je tovarom Únie. Predaj tovaru, ktorý nie je tovarom Únie do tretích krajín sa 
nepovažuje za vývoz, ale za spätný vývoz. Ako je vysvetlené v bode 1b, nariadenie sa nevzťahuje 
na spätný vývoz tovaru, ktorý nie je tovarom Únie. 

e. Vzťahuje sa nariadenie na dočasne uskladnený tovar? 

Tovar v dočasnom uskladnení sa nachádza v podobnej situácii ako tovar v colnom sklade. Podľa 
článku 144 CKÚ „tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa od okamihu jeho predloženia colným 
orgánom považuje za dočasné uskladnený“. Okrem toho, podľa článku 149 CKÚ sa  „dočasne 
uskladnený tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prepustí do colného režimu alebo spätne vyvezie 
do 90 dní“. Tento tovar však nemôže byť prepustený do colného režimu vývoz, pretože uvedený 
režim sa vzťahuje iba na tovar Únie. 
 
Tým pádom sa vývozné povolenie na dočasne uskladnený tovar nevyžaduje. 
 

f. Vzťahuje sa nariadenie na vývoz OOP neobchodnej povahy, napr. ministerstvo 
obrany v členskom štáte má v úmysle zásobovať svoje ozbrojené sily umiestnené 
mimo Únie? 

Vývoz tovaru neobchodnej povahy nie je oslobodený od uplatňovania nariadenia. Vyplýva to z 
delegovaného nariadenia CKÚ („CKÚ DN“)6: 

 V článku 137 CKÚ DN sa uvádza, že v prípade tovaru neobchodnej povahy sa colné 
vyhlásenia na colný režim vývoz môžu podať ústne; 

 Podľa článku 142 písm. c) CKÚ DN sa uvedené ustanovenie (článok 137 CKÚ DN) 
neuplatňuje na tovar, ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu. 

Pri podávaní písomného vývozného colného vyhlásenia sa vyžaduje platné vývozné povolenie. 
Napriek tomu sa v článku 2 ods. 3 nariadenia uvádzajú osobitné situácie, ktoré sa zohľadňujú pri 
rozhodovaní o udelení vývozného povolenia. Medzi tieto situácie patria aj vojenské operácie. 
Rozhodnutie o žiadosti o vývozné povolenie v uvedených situáciách je na uvážení členských 
štátov, na základe Usmernenia. 

g. Vzťahuje sa nariadenie 2020/402 na prepravu cestujúcich alebo na osobnú poštu? 

Vývoz tovaru neobchodnej povahy nie je oslobodený od uplatňovania nariadenia. Vyplýva to 
z delegovaného nariadenia CKÚ („CKÚ DN“)7: 

 

                                                

6
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia 
Colného kódexu Únie (Ú. v. ES L 343 29.12.2015, s. 1) v znení zmien a doplnení 

7
 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia 
Colného kódexu Únie (Ú. v. ES L 343 29.12.2015, s. 1) v znení zmien a doplnení 
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 V článku 137 CKÚ DN sa uvádza, že v prípade tovaru neobchodnej povahy sa colné 
vyhlásenia na colný režim vývoz môžu podať ústne; 

 Podľa článku 142 písm. c) CKÚ DN sa uvedené ustanovenie (článok 137 CKÚ DN) 
neuplatňuje na tovar, ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu. 

Keďže pri podávaní písomného vývozného colného vyhlásenia sa vyžaduje platné vývozné 
povolenie, vyplýva z toho, že vývozné povolenie je potrebné aj v prípade tovaru vyvezeného ako 
osobné veci, napr. v batožine cestujúcich alebo v poštových zásielkach. 

Bez ohľadu na uvedené, uplatňovať by sa mal pragmatický prístup v prípade tovaru v osobnej 
batožine cestujúcich, ak je tovar príležitostnej povahy a je výlučne určený na osobné použitie 
cestujúcich alebo ich rodín, pričom druh ani množstvo takéhoto tovaru nesvedčí o tom, že ide 
o vývoz na obchodné účely. 

h. Vzťahuje sa nariadenie na tovar, ktorý bol navrhnutý na prepustenie do colného 
režimu vývoz  ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, pričom opúšťa 
colné územie Únie po nadobudnutí účinnosti nariadenia? 

Nie, pri podaní vývozného colného vyhlásenia sa vyžaduje platné vývozné povolenie. Nariadenie 
sa tým pádom nevzťahuje na tovar, ktorý bol navrhnutý na prepustenie do colného režimu 
vývoz pred nadobudnutím účinnosti nariadenia. 

3) Geografická pôsobnosť nariadenia 

a. Na ktoré krajiny sa rozsah pôsobnosti nariadenia nevzťahuje? 

 Nariadenie sa týka vývozu do všetkých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, s týmito výnimkami: 

 krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO): Island, Lichtenštajnsko, 
Nórsko, Švajčiarsko; 

 zámorské krajiny a územia uvedené v prílohe II k Zmluve o fungovaní EÚ8; 

 Faerské ostrovy, Andorra, San Maríno a Vatikán. 

Podľa článku 127 ods. 3 Dohody o vystúpení,  sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 
Írska považuje za členský štát, a nie za tretiu krajinu. 

b. Patrí Monako do rozsahu pôsobnosti nariadenia 2020/402? 

Podľa článku 4 ods. 2 písm. a) CKÚ sa Monako považuje za súčasť colného územia Únie. Z toho 
dôvodu, pri predaji OOP do Monaka sa nevyžaduje vývozné povolenie. 

 

 

 

                                                

8 OJ C 326, 26.10.2012, p 336.  
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4) Rozsah pôsobnosti nariadenia a vymedzenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 

 Všeobecné pripomienky 

Nariadenie sa vzťahuje na OOP určené na ochranu pred infekčným materiálom. OOP pozostávajú 
z piatich hlavných kategórií, t. j. ochranných okuliarov a clôn, ochranných štítov na tvár, 
prostriedkov na ochranu nosovej a ústnej dutiny, ochranných odevov a rukavíc. 

Tieto výrobky sú uvedené v prílohe I k nariadeniu. 

Keďže v niektorých prípadoch sa číselné znaky KN uvedené v prílohe vzťahujú na rôzne druhy 
tovaru, na ktoré sa nariadenie nezameriava (číselné znaky KN označené ako „ex“), pri 
rozhodovaní či určitý tovar patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia, by sa číselné znaky KN mali 
posudzovať v kombinácii s opisom uvedeným v prílohe. 

a. Vzťahuje sa rozsah pôsobnosti nariadenia na ochranné prostriedky, ktoré nie sú 
určené na zdravotnícke účely? 

Nie, príloha I k nariadeniu jasne vymedzuje tovar, na ktorý sa nariadenie vzťahuje ako tovar, 
určený na ochranu pred potenciálne infekčným materiálom a/alebo na ochranu životného 
prostredia pred potenciálne infekčným materiálom šíreným nositeľom. 

b. Mal by sa opis OOP v prílohe I čítať kumulatívne? 

Áno, na to, aby jednotlivá položka spadala do rozsahu pôsobnosti nariadenia, musí patriť pod 
uvedený číselný znak KN a musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v opise. 

c. Existujú nejaké iné usmernenia, ktorými by sa príslušné orgány a colné orgány 
členských štátov mohli riadiť pri posudzovaní, či určité výrobky patria do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia? 

Uvedené orgány môžu zohľadniť nasledujúce usmernenia: 

Ochranné okuliare a clony: všetky prostriedky vyrobené v súlade s normami EN 166; EN ISO 
16321-1 alebo akýmikoľvek inými normami, ktoré boli hodnotené národným orgánom dohľadu 
nad trhom pri vykonávaní bodov 7 a 8 Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403, a došlo k zisteniu, 
že poskytujú primeranú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v súlade so základnými 
požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/425. 

Ochranné štíty na tvár: všetky prostriedky vyrobené v súlade s normami EN 166; EN ISO 
16321-1 alebo akýmikoľvek inými normami, ktoré boli hodnotené národným orgánom dohľadu 
nad trhom pri vykonávaní bodov 7 a 8 Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403, a došlo k zisteniu, 
že poskytujú primeranú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v súlade so základnými 
požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/425. 

Prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny: všetky prostriedky vyrobené v súlade s 
normami EN149, EN 140, EN 143 alebo akýmikoľvek inými normami, ktoré boli hodnotené 
národným orgánom dohľadu nad trhom pri vykonávaní bodov 7 a 8 Odporúčania Komisie (EÚ) 
2020/403, a došlo k  
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zisteniu, že poskytujú primeranú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v súlade so základnými 
požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/425. Malo by sa vziať do úvahy, že v prípade 
nedostatku, sa zdravotnícke masky (vyrobené v súlade s normou EN 14683 alebo inou normou 
poskytujúcou primeranú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti) môžu považovať za náhradný 
výrobok. 

Ochranné odevy: všetky prostriedky vyrobené v súlade s normami EN 14126; EN 13982, EN 
14605, EN 1073 alebo akýmikoľvek inými normami, ktoré boli hodnotené národným orgánom 
dohľadu nad trhom pri vykonávaní bodov 7 a 8 Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403, a došlo k 
zisteniu, že poskytujú primeranú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v súlade so základnými 
požiadavkami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/425. 

Rukavice: všetky prostriedky vyrobené v súlade s normami EN 374, EN 420 alebo akýmikoľvek 
inými normami, ktoré boli hodnotené národným orgánom dohľadu nad trhom pri vykonávaní 
bodov 7 a 8 Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/403, a došlo k zisteniu, že poskytujú primeranú 
úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v 
nariadení (EÚ) 2016/425. 

5) Dostupnosť OOP v Európskej únii 

a. Ako získať informácie o dostupnosti OOP v iných členských štátoch? Ako posúdiť, 
či sú postačujúce? 

Členské štáty sú zodpovedné za vydávanie povolení. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
dodávania OOP v rámci EÚ, sa však členské štáty môžu obrátiť na existujúce koordinačné 
centrum odozvy na núdzové situácie (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) 
prostredníctvom e-mailu: ECHO-ERCC@ec.europa.eu 
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