
Príloha IV

Proces vyšetrovania

 1. Pýtajúca sa strana alebo strany dajú na vedomie sekretariátu, že predkladajú vyšetrovacej komisii zriadenej
v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru otázku o tom, či môže ma� navrhovaná činnos� uvedená v prílohe I značne
nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice. Toto oznámenie bude obsahova� predmet vyšetrovania. Sekretariát
ihneï o tomto podaní upovedomí všetky strany dohovoru.

 2. Vyšetrovacia komisia bude zložená z troch členov. Obidve strany, pýtajúca sa strana a druhá strana procesu
vyšetrovania, vymenujú jedného vedeckého alebo technického experta a obidvaja takto vymenovaní experti po
vzájomnej dohode určia tretieho experta, ktorý bude predsedom vyšetrovacej komisie. Posledne vymenovaný
nemôže by� občanom ani jednej zo strán vyšetrovacieho procesu ani ma� trvalé bydlisko na území niektorej z nich,
ani by� zamestnávaný jednou z nich, ani nesmie ma� vz�ah k danej záležitosti z akéhoko¾vek iného dôvodu.

 3. Ak predseda vyšetrovacej komisie nebol určený v priebehu dvoch mesiacov po vymenovaní druhého experta,
výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie na požiadanie ktorejko¾vek strany určí predsedu v priebe-
hu ïalšieho dvojmesačného obdobia.

 4. Ak jedna zo strán zúčastňujúcich sa na vyšetrovacom procese nevymenuje experta v priebehu mesiaca po
tom, ako dostala oznámenie sekretariátu, môže druhá strana informova� výkonného tajomníka Európskej hospo-
dárskej komisie, ktorý určí predsedu vyšetrovacej komisie v priebehu ïalšieho dvojmesačného obdobia. Po určení
požiada predseda vyšetrovacej komisie stranu, ktorá doposia¾ nevymenovala experta, aby tak vykonala v priebehu
jedného mesiaca. Po tomto období predseda bude informova� výkonného tajomníka Európskej hospodárskej
komisie, ktorý vykoná toto vymenovanie v priebehu nasledujúceho dvojmesačného obdobia.

 5. Vyšetrovacia komisia prijme vlastné procesné pravidlá.

 6. Vyšetrovacia komisia môže prijíma� všetky primerané opatrenia na výkon svojich funkcií.

 7. Strany zúčastňujúce sa na vyšetrovacom procese budú pomáha� pri práci vyšetrovacej komisie a s využitím
všetkých prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, budú najmä
 a) poskytova� jej všetky zodpovedajúce dokumenty, podmienky a informácie a
b) umožňova� jej v prípade potreby predvoláva� svedkov alebo expertov a získa� ich výpovede.

 8. Strany a experti budú zachováva� tajomstvo o všetkých informáciách, ktoré získali ako dôverné počas práce
vyšetrovacej komisie.

 9. Ak sa jedna zo strán procesu vyšetrovania nedostaví pred vyšetrovaciu komisiu alebo ak nepredloží svoje
stanovisko, môže druhá strana požiada� vyšetrovaciu komisiu, aby pokračovala v konaní a dokončila prácu. Ak
sa jedna zo strán nedostaví pred vyšetrovaciu komisiu alebo ak nepredloží svoje stanovisko, nie je to prekážkou
pri pokračovaní a ukončení práce vyšetrovacej komisie.

10. Ak vyšetrovacia komisia v dôsledku osobitných okolností nerozhodne v danej záležitosti inak, náklady
vyšetrovacej komisie vrátane odmien jej členom budú hradi� strany procesu vyšetrovania rovnakým dielom.
Vyšetrovacia komisia bude vies� účet všetkých svojich nákladov a konečnú správu o nich bude predklada� stranám.

11. Ktoráko¾vek strana, ktorá má skutočný podstatný záujem o predmet procesu vyšetrovania a ktorá môže by�
dotknutá rozhodnutím v danej záležitosti, môže zasiahnu� do konania so súhlasom vyšetrovacej komisie.

12. Rozhodnutia vyšetrovacej komisie o procesných záležitostiach sa budú prijíma� väčšinou hlasov jej členov.
Záverečné vyjadrenie vyšetrovacej komisie bude vyjadrova� názor väčšiny členov komisie a bude obsahova�
i nesúhlasný názor.

13. Vyšetrovacia komisia vydá svoje záverečné vyjadrenie do dvoch mesiacov odo dňa, keï bola ustanovená, ak
neuzná za nevyhnutné predĺži� túto lehotu o obdobie, ktoré by nemalo presiahnu� dva mesiace.

14. Záverečné vyjadrenie vyšetrovacej komisie bude založené na prijatých vedeckých princípoch. Vyšetrovacia
komisia doručí záverečné vyjadrenie stranám procesu vyšetrovania a sekretariátu.
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