
NOTIFICATION under Regulation (EC) No 2679/98 - Spain - COVID 19 
_________________________________________________________________ 

 
Dobrý deň, 
  
sprostredkujeme Vám oznámenie, ktoré vydala Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, 

priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky.   

  

NOTIFIKÁCIA 

NARIADENIE RADY (ES) č. 2679/98 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 

členskými štátmi: 

 

Španielske orgány informujú o nariadení INT/270/2020 z 21. marca 2020, ktorým sa ustanovujú dočasné 

obmedzenia ciest z tretích krajín do Európskej únie a pridružených schengenských krajín za účelom ochrany 

verejného poriadku a verejného zdravia súvisiacim s koronavírusom COVID-19.  

 

V súlade s dohodou Európskej rady zo dňa 17. marca 2020 na uplatňovanie dočasného obmedzenia ciest z 

tretích krajín do EÚ a pridružených schengenských krajín, ktorá nadobudne účinnosť 23. marca 2020 po dobu 

30 dní (s možnosťou predĺženia) a podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 14 (odopretie vstupu) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o 

pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), je možné za účelom 

ochrany verejného poriadku alebo verejného zdravia odoprieť vstup osobe, ktorá je štátnym príslušníkom 

tretej krajiny, pokiaľ nepatrí do jednej z nasledujúcich kategórií: 

a) obyvatelia EÚ alebo pridružených štátov schengenského priestoru, ktorí idú priamo do miesta svojho 

bydliska, 

b) držitelia dlhodobých víz vydaných členským štátom alebo pridruženým štátom schengenského priestoru, 

ktorí oň požiadajú, 

c) cezhraniční pracovníci, 

d) zdravotnícki pracovníci alebo odborníci v oblasti starostlivosti o staršie osoby, ktorí chodia za prácou, 

e) pracovníci, ktorí sa zaoberajú prepravou tovaru, vykonávaniu ich pracovných činností a letecký 

personál potrebný na vykonávanie obchodných činností leteckej dopravy, 

f) diplomatické, konzulárne, medzinárodné organizácie, vojenský personál a členovia humanitárnych 

organizácií pri výkone svojich funkcií, 

g) ľudia cestujúci z naliehavých rodinných dôvodov, ktorí sú riadne akreditovaní, 

h) osoby, ktorí dokumentujú situácie a stav núdze, alebo ktorých vstup je povolený z humanitárnych 

dôvodov. 

 

Za účelom ochrany verejného poriadku a verejného zdravia je možné odoprieť aj vstup občanom Únie a 

ich príbuzným, ktorí nepatria do jednej z týchto kategórií: 

- registrovaní rezidenti v Španielsku alebo priamo smerujúci do miesta svojho bydliska v inom členskom 

štáte alebo pridruženom štáte schengenského priestoru, 

- osoby uvedené v písmenách c) až h) (vrátane personálu určeného na prepravu tovaru).  

 

Tieto ustanovenia sa nebudú uplatňovať na pozemných hraniciach s Andorrou a na kontrolnom 

stanovisku na území Gibraltáru. Je odsúhlasené dočasné uzatvorenie pozemných staníc umožňujúcich 

vstup a výstup zo Španielska cez mestá Ceuta a Melilla. 
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