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Ministerstvo zdravia a prevencie 
Dátum:  30. jún 2009 
Č. prípadu:  0900446. 
Manažér prípadu: SUMTK/Health Policy kt. 
Č. dok.:  69710 

Vykonávacie nariadenie o zabezpečení určitých biologických látok, 
nosných systémov a príbuzných materiálov1 

V súlade s článkom 1, článkom 2 odsek 2, článkom 4 odsek 1 a článkom 6 odseky 
2 a 3 zákona č. 474 zo 17. júna 2008 o zabezpečení určitých biologických látok, 
nosičov a príbuzných materiálov, bolo ustanovené: 

Pôsobnosť  

Článok 1. Ustanovenia tohto vykonávacieho nariadenia sa vzťahujú na biologické 
látky, nosiče a príbuzné materiály uvedené v prílohe 1, ktoré sú zahrnuté v systéme 
kontrol vývozu, ktoré sú uvedené v nariadení o systéme kontrol Európskeho 
Spoločenstva pre položky (výrobky a technológie) duálneho použitia, ktoré môžu 
byť použité v súvislosti s útokmi proti ľuďom, a teda predstavujú hrozbu pre 
verejnú bezpečnosť. 
Odsek 2. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment môže úplne alebo 
čiastočne vylúčiť určité biologické látky, nosiče a príbuzné materiály zo zoznamu 
prostredníctvom ustanovení v tomto vykonávacom nariadení. 

Článok 2. Ministerstvo zdravia a prevencie môže zaviesť ustanovenia, ktoré 
stanovujú, že ustanovenia stanovené v tomto vykonávacom nariadení taktiež 
zahŕňajú biologické látky, nosiče a príbuzné materiály, ktoré nie sú obsiahnuté 
v článku 1, ak sa biologická látka, nosič a príbuzné materiály považujú za schopné 
použitia v spojení s biologickými útokmi na ľudí, a tým predstavujú hrozbu pre 
bezpečnosť verejnosti. 
Odsek 2. Rozhodnutia začleniť iné biologické látky, nosiče a príbuzné materiály, 
viď odsek 1, sú zavedené na základe odborných usmernení z Dánskej agentúry pre 
biologický krízový manažment. 

Definície  

Článok 3. V tomto vykonávacom nariadení sa používajú tieto definície: 

1) Biologické látky: Biologické látky zahŕňajú ľudské patogény, zoonózy a 
toxíny vo forme vírusu, rickettsie, baktérie, toxínov alebo subjednotiek 
toxínov, niektoré huby a určité genetické prvky a geneticky modifikované 
organizmy, ktoré sa môžu použiť v súvislosti s biologickými útokmi proti 
ľuďom, a tým predstavujú hrozbu pre bezpečnosť verejnosti. 

2) Držba: Vlastniť alebo uchovávať biologické látky, nosiče alebo príbuzné 
materiály zahrnuté prostredníctvom vykonávacieho nariadenia. 

3) Dvojaké použitie: Biologické látky, nosiče a príbuzné materiály, ktoré 
môžu byť použité ako na zákonné, tak aj na útočné účely. 

                                                 
1 Vykonávacie nariadenie bolo, ako návrh, oznámené v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 98/34/ES (Informačný postup), v znení smernice 98/a48/ES. 
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4) Nosiče: Postrekovacie zariadenia a iné automatické systémy, ktoré sú 
schopné šíriť určité biologické látky. 

5) Skladovacia jednotka: Samostatná jednotka pre skladovanie určitých 
biologických látok, t.j. uzavreté skúmavky obsahujúce bakteriálne kultúry.  

6) Odborný účel:  Výskumné, diagnostické alebo komerčné účely, či už sa 
týkajú súkromného alebo verejného sektora, napr. univerzitné katedry, 
nemocničné laboratóriá, biotechnologické spoločnosti, farmaceutické 
subjekty, atď.  

7)  Príbuzné materiály:  Materiály, zariadenia a technológie, ktoré sú zahrnuté 
v príslušných medzinárodných zmluvách a dohodách alebo sú obsiahnuté 
vo vnútroštátnych kontrolných zoznamoch, a ktoré možno použiť pri 
navrhovaní, vývoji, výrobe alebo použití biologických zbraní a ich 
nosičov. 

8)  Bezpečnostný plán:  Plán opatrení alebo zábran, ktoré sa majú prijať na 
prevenciu, odhaľovanie a reagovanie na krádež alebo zneužitie určitých 
biologických látok, nosičov a príbuzných materiálov. 

9)  Hodnotenie zraniteľnosti:  Identifikácia hrozieb a bezpečnostných 
nedostatkov spojených s držbou, výrobou, používaním, skladovaním, 
nákupom, predajom, prepravou a likvidáciou určitých biologických látok, 
nosičov a príbuzných materiálov.  

10)  Subjekt:  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je, ako vlastník alebo 
nezávislá osoba, zodpovedná za určité biologické látky, nosiče a príbuzné 
materiály, vrátane nemocníc, inštitúcií, výrobných subjektov, atď. alebo 
ich oddelenia. 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 4. Biologické látky, nosiče a príbuzné materiály zahrnuté vo vykonávacom 
nariadení možno vlastniť, vyrábať, používať a skladovať iba po získaní povolenia 
na túto činnosť.  

Povolenie na držbu, výrobu, používanie a skladovanie, atď. určitých biologických 
látok, nosičov a príbuzných materiálov 

Článok 5. Povolenia podľa článku 4 sa získajú z Dánskej agentúry pre biologický 
krízový manažment. 
Odsek 2. O povolenia je potrebné požiadať prostredníctvom formulárov, ktoré 
pripravila Dánska agentúra pre biologický krízový manažment.  Formuláre sú 
k dispozícii v Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment alebo 
na internetovej stránke www.biosikring.dk. 
Odsek 3. Žiadosti o povolenie musí podpísať zodpovedný manažér, viď článok 6. 
Žiadosť musí obsahovať najmenej tieto údaje: 

1) Meno a adresu osoby, subjektu, inštitúcie alebo podobne. 
2) Oddelenie, v ktorom sa biologická látka, nosič alebo príbuzné materiály 

nachádzajú.  
3) Meno a školenie osoby zodpovednej za bezpečnosť, viď  články 11 a 12 
4) Účel a požadovaný rozsah povolenia, viď články 6 a 7. 
5) Informácie o bezpečnostných podmienkach, viď článok 17. 
6) Informácie o podmienkach skladovania, viď článok 15. 

Článok 6. Povolenia sa môžu udeliť len tým osobám, vrátane právnických 
osôb, ktoré majú odborné a zákonné dôvody na získanie povolenia pre 
látky, atď. zahrnuté v článkoch 1 a 2.   
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Odsek 2. Právnické osoby musia vymenovať fyzickú osobu, ktorá je spolu 
s právnickou osobou zodpovedná za dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa 
biologických látok, nosičov a príbuzných materiálov uvedených v odsekoch 1 a 2, 
viď článok 11. 

Článok 7. Povolenia môžu byť udelené len pre jednotlivú biologickú látku, nosič 
alebo príbuzný materiál alebo pre skupinu biologických látok, nosičov alebo 
príbuzných materiálov. 
Odsek 2. Povolenia sa môžu vydať na obmedzenú dobu, alebo na tak dlhú dobu, 
ako trvá činnosť, pre ktorú sa toto povolenie vydáva, avšak viď článok 9. 
Odsek 3. Povolenia sa môžu ďalej vydávať na diagnostické vyšetrenia, ktoré 
zahŕňajú biologické látky obsiahnuté vo vykonávacom nariadení, viď príloha 1. 
Tieto biologické látky sa majú zlikvidovať najneskôr do 14 dní po ukončení 
vyšetrenia, s výnimkou získania povolenia pre určité biologické látky.   

Článok 8. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment môže v súvislosti 
s udelením povolení stanoviť osobitné požiadavky na skladovanie, likvidáciu, 
doplňovanie, bezpečnostné požiadavky a vyškolenie pracovníkov, vrátane osôb 
zodpovedných za bezpečnosť, ktoré sú doplnkové k požiadavkám uvedeným vo 
vykonávacom nariadení. 

Článok 9. Zmeny v činnostiach subjektov, ktoré majú významný vplyv na vydanie 
povolenia, sa musia nahlásiť Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment.  
Odsek 2. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment môže úplne alebo 
čiastočne pozastaviť povolenia vydané podľa článku 4, ak nie sú splnené 
požiadavky stanovené podľa článku 8, alebo ak sa zistí, že subjekt viac nespĺňa 
požiadavky na získanie povolenia. 
Odsek 3. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment môže úplne alebo 
čiastočne pozastaviť alebo zmeniť už udelené povolenia, ak si závažné dôvody 
verejnej bezpečnosti vyžadujú pozastavenie povolenia. 
Odsek 4. Lehoty na likvidáciu látok, atď. po uplynutí povolení sú stanovené 
Dánskou agentúrou pre biologický krízový manažment, viď článok 8. 

Zodpovednosť a školenie 

Článok 10. Subjekty sú zodpovedné za dodržiavanie predpisov stanovených 
vo vykonávacom nariadení a za dodržiavanie všetkých podmienok alebo 
požiadaviek stanovených v udelených povoleniach. 

Článok 11. Subjekty sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa jeden alebo viac 
zamestnancov subjektu menovalo za osobu zodpovednú za bezpečnosť. Títo 
zamestnanci sú okrem toho schválení Dánskou agentúrou pre biologický krízový 
manažment. Je potrebné predložiť dokumentáciu, ktorá potvrdzuje, že 
zamestnanci, ktorí boli menovaní za zodpovedných za bezpečnosť, dávajú svoj 
súhlas na získanie všetkých informácií z registra trestov. 
Odsek 2. Subjekt je zodpovedný za vymenovanie novej osoby zodpovednej za 
bezpečnosť ešte predtým, ako osoba, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť odstúpi 
zo svojej pozície a za to,  že táto osoba je schválená Dánskou agentúrou pre 
biologický krízový manažment. 

Článok 12. Osoba, ktorá je menovaná subjektom za zodpovednú za bezpečnosť, sa 
zúčastní jedného zo školiacich kurzov Dánskej agentúry pre biologický krízový 
manažment. Kurzy sa poskytujú bezplatne. 
Odsek 2. Osoba, ktorá je menovaná subjektom za zodpovednú za bezpečnosť, musí 
zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré majú prístup k biologickým látkam, nosičom a 
príbuzným materiálom obsiahnutým vo vykonávacom nariadení, boli oboznámené 
s predpismi v tejto oblasti a s usmerneniami, ktoré vydala Dánska agentúra pre 
biologický krízový manažment. Usmernenia je možné získať v Dánskej agentúre 
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pre biologický krízový manažment alebo na internetovej stránke 
www.biosikring.dk. 
 

Odsek 3. Osoba, ktorá je menovaná subjektom za zodpovednú za bezpečnosť, musí 
zaevidovať, kto má mať prístup k biologickým látkam obsiahnutým 
vo vykonávacom nariadení. Tento zoznam musí byť vždy na vyžiadanie 
predložený Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment. 

Článok 13. Neregistrované osoby majú povolený prístup k biologickým látkam 
obsiahnutým vo vykonávacom nariadení len v sprievode registrovanej osoby, viď 
článok 12 odsek 3, zodpovednosť nesie registrovaná osoba.   

Článok 14. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment môže požadovať 
bezpečnostné hodnotenie osôb zapojených do práce s určitými biologickými 
látkami, nosičmi alebo príbuznými materiálmi, pre ktoré bolo vydané povolenie 
v zmysle článku 4, kde sa práca priamo týka výroby a testovania zbraní. 

Skladovanie a preprava 

Článok 15. Biologické látky, nosiče a príbuzné materiály obsiahnuté 
vo vykonávacom nariadení musia byť skladované tak, aby boli zabezpečené proti 
krádeži a zneužitiu. 

Článok 16. Preprava biologických látok zahrnutých vo vykonávacom nariadení, 
viď článok 1, sa musí vykonávať v súlade s platnými predpismi pre prepravu 
nebezpečného tovaru. Pre cestnú dopravu sa uplatňujú predpisy ADR (Európska 
dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste) pre triedu 6.1 a 
6.2 (číslo UN 2814, 3373, 3172 a 3462), pre železničnú dopravu sa uplatňujú 
predpisy RID (Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného 
tovaru) pre triedu 6.1 a 6.1 (číslo UN 2814, 3373, 3172 a 3462), pre námornú 
dopravu sa uplatňujú predpisy IMDG (Medzinárodný predpis o preprave 
nebezpečných tovarov po mori) pre triedu 6.1 a 6.2 (číslo UN 2814, 3373, 3172 a 
3462) a pre leteckú prepravu sa uplatňujú predpisy ICAO-TI (Technické pokyny 
pre bezpečnú  leteckú prepravu nebezpečných materiálov) pre triedu 6.1 a 6.2 
(číslo UN 2814, 3373, 3172 a 3462). 
Odsek 2. Subjekt musí zabezpečiť, aby prepravca, špeditér, atď., ktorých subjekt 
využíva, si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnosť tovarov, ktoré sú v ich 
starostlivosti.  
Odsek 3. Dopravca, špedičné firmy, atď. musia zabezpečiť, aby biologické látky, 
nosiče a príbuzné materiály, ktoré sú zahrnuté vo vykonávacom nariadení, boli 
počas tranzitu prepravované, skladované a premiestnené k príjemcovi takým 
spôsobom, aby boli zabezpečené proti krádeži, zneužitiu a strate, a musia 
zabezpečiť, aby neoprávnené osoby nemohli prísť do kontaktu s takýmito 
biologickými látkami, nosičmi a príbuznými materiálmi. 

Bezpečnosť  

Článok 17. Subjekty, ktoré žiadajú o povolenia, musia vypracovať hodnotenie 
zraniteľnosti a bezpečnostný plán, ktoré budú zahrnuté do posudzovania žiadosti o 
povolenie. Hodnotenie zraniteľnosti a bezpečnostný plán sú vypracované na 
určenom formulári, ktorý možno získať v Dánskej agentúre pre biologický krízový 
manažment alebo na internetovej stránke www.biosikring.dk. 
Odsek 2. Bezpečnostný plán musí obsahovať: 

1) Registračné postupy pre sklady. 
2) Postupy pre likvidáciu. 
3) Postupy v prípade nehôd. 
4) Systémy kontroly prístupu. 
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5) Technické bezpečnostné bariéry, vrátane výstražných systémov, 
technické prehliadky alarmov, atď. 

6) Bezpečnostné hodnotenie vybraných osôb, ak sa to požaduje, viď 
článok 14. 

7) Zabezpečenie citlivých informácií, vrátane uchovávania informácií 
o technológiách, skladovaní látok, atď. a o pracovníkoch 
a nahliadnutí do informácií (IT/bezpečnosť dokumentu).  

8) Výcviky/školenia. 
Odsek 3. Bezpečnostný plán je potrebné neustále udržiavať a na požiadanie 
predložiť Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment. 

Registrácia a likvidácia biologických látok, nosičov a príbuzných materiálov 

Článok 18.  Subjekt musí viesť záznamy/inventárne záznamy biologických látok, 
nosičov a príbuzných materiálov zahrnutých vo vykonávacom nariadení, za ktoré 
je subjekt zodpovedný. Register/inventárny záznam je potrebné neustále 
aktualizovať, najmenej raz za štvrťrok. Registre a ďalšie dokumenty týkajúce sa 
povolení je potrebné uchovávať najmenej päť rokov. 
Odsek 2. Spoločnosť musí Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment 
nahlásiť stavy zásob najmenej raz ročne. Pohyby zásob sa musia evidovať v súlade 
s postupom stanoveným Dánskou agentúrou pre biologický krízový manažment. 
Odsek 3. Subjekt musí registre/inventárne záznamy na požiadanie predložiť 
Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment. 

Článok 19. Nákup, predaj, prevod alebo likvidáciu biologických látok, nosičov 
a príbuzných materiálov zahrnutých vo vykonávacom nariadení je potrebné 
oznámiť Dánskej agentúre pre biologický krízový manažment do 14 pracovných 
dní od nákupu, predaja, prevodu alebo likvidácie, s uvedením druhu, množstva 
a odosielateľa, príp. príjemcu. Odsek 2. Subjekt je zodpovedný za zabezpečenie 
toho, aby likvidácia prebiehala takým spôsobom, aby sa biologické látky, nosiče a 
príbuzné materiály nemohli stať hrozbou pre bezpečnosť ľudí. 
Odsek 3. Subjekt stanovuje postupy na likvidáciu biologických látok, nosičov a 
príbuzných materiálov zahrnutých vo vykonávacom nariadení, viď článok 17 
odsek 2. 

Nehody a straty 

Článok 20. Dánsku agentúru pre biologický krízový manažment je potrebné 
okamžite informovať v prípade, ak sa vyskytne: 

1) Krádež, zneužitie alebo iná strata biologických látok, nosičov 
a príbuzných materiálov zahrnutých vo vykonávacom nariadení. 

2) Podozrenie o uvoľnení biologických látok zahrnutých 
vo vykonávacom nariadení. 

3) Zistenie alebo podozrenie na prítomnosť biologických látok, nosičov 
a príbuzných materiálov zahrnutých vo vykonávacom nariadení. 
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Odsek 2. Neoprávnené osoby sa musia zdržiavať mimo dosahu všetkých oblastí, v 
ktorých dochádza k nekontrolovanému výskytu biologických látok zahrnutých vo 
vykonávacom nariadení, až kým Dánska agentúra pre biologický krízový 
manažment zabezpečí, aby boli prijaté opatrenia na ochranu proti potenciálnemu 
nebezpečenstvu. 

Kontrola  

Článok 21. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment monitoruje 
a vykonáva kontroly, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení uvedených vo 
vykonávacom nariadení. 

Článok 22. Dánska agentúra pre biologický krízový manažment môže zakázať 
držbu, výrobu, používanie a skladovanie biologických látok, nosičov a príbuzných 
materiálov zahrnutých vo vykonávacom nariadení, až kým nebudú splnené 
požiadavky stanovené Dánskou agentúrou pre biologický krízový manažment. 

Opravné prostriedky, sankcie, nadobudnutie platnosti a prechodné ustanovenia 

Článok 23. Voči rozhodnutiu Dánskej agentúry pre biologický krízový manažment 
je možné pri vykonávaní tohto vykonávacieho nariadenia podať do štyroch 
týždňov opravný prostriedok na ministerstvo zdravia a prevencie.    

Článok 24. Tí, ktorí porušujú článok 4, článok 8, článok 9 odsek 1 a 4, články 4 až 
16, článok 17 odsek 3, články 18 až 20 a článok 22 budú pokutovaní, pokiaľ sa 
podľa iných právnych predpisov za porušenie nezvažuje uplatnenie iných sankcií. 
Odsek 2. Trest za porušenie článku 4, článku 8, článku 9 odsek 1 a 4, 
článkov 15 až 16 a článku 19 odsek 1 a 2 môže v prípade priťažujúcich 
okolností viesť k väzbe až na 2 roky, ak porušenie bolo spáchané úmyselne 
alebo z hrubej nedbanlivosti, kedy porušenie spôsobilo značnú ujmu 
osobám, poškodenie majetku alebo škody na životnom prostredí alebo sa 
vyskytli tieto riziká, alebo zúčastnené osoby alebo iné osoby získali pre 
seba finančné výhody, vrátane úspor alebo ich zamýšľali získať.  
Odsek 3. Subjekty, apod. (právnické osoby) môžu niesť trestnú zodpovednosť 
v zmysle predpisov uvedených v kapitole 5 Trestného zákonníka. 

Článok 25. Vykonávacie nariadenie vstupuje do platnosti 1. októbra 2009. 
Odsek 2. Subjekty, ktoré v čase nadobudnutia účinnosti tohto 
vykonávacieho nariadenia majú v držbe biologické látky, nosiče a príbuzné 
materiály zahrnuté vo vykonávacom nariadení, musia najneskôr do 6 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto vykonávacieho nariadenia podať 
žiadosť o povolenie, ak chcú aj naďalej pokračovať v držbe týchto látok. 
Inak musia biologické  látky, nosiče alebo príbuzné materiály bezpečným 
spôsobom zlikvidovať, viď článok 19. 
Odsek 3. Subjektom, ktoré podali žiadosť v lehote uvedenej v odseku 2, sa vydá 
dočasné povolenie, ktoré bude platiť až kým Dánska agentúra pre biologický 
krízový manažment nerozhodne o žiadosti. 
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