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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5753
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0155/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201100753.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0155 F   SK            31-03-2011 F   NOTIF

2. F

3A. Délégué interministériel aux normes – SQUALPI – Bâtiment  Le Bervil - 
12, rue Villiot –

 75572  PARIS Cedex 12
  d9834.france@finances.gouv.fr 
  tel : 01 53 44 98 24 – fax : 01 53 44 98 88

3B. Ministère de l'agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et l'aménagement du territoire

DGPAAT / Service de la production agricole / Sous direction des produits
et marchés / Bureau des fruits et légumes 

3 rue Barbet de Jouy – 75349 PARIS 07 SP
01.49.55.45.60/ 80.56
nicolas.perrin@agriculture.gouv.fr
marie-benedicte.barral@agriculture.gouv.fr

4. 2011/0155/F - C00A

5. Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci 
Medziodvetvového združenia pre čerstvé ovocie a zeleninu (INTERFEL) a týkajúca 
sa kalibrovania šalotiek

6. Šalotky urodené vo Francúzsku

7. - 

8. Výnos predstavuje dohodu s cieľom zvýšiť kvalitu šalotiek urodených vo 
Francúzsku. 

Táto dohoda má za cieľ obmedziť priemer šalotiek určených na konzumáciu 
na francúzskom trhu aj na trhoch mimo Francúzska. Stanovuje maximálnu povolenú 
hrúbku 55 mm. 

Táto dohoda sa nevzťahuje na šalotky určené na spracovanie 

  
  Kľúčové slová: šalotka – hrúbka – konzumácia

9. Cieľom tohto výnosu je povinné uplatňovanie pravidiel definovaných v 
medziodvetvovej dohode na francúzskom území. Obmedzenie hrúbky šalotiek má za 
cieľ zabrániť predaju šalotiek s veľkou hrúbkou spotrebiteľom, také šalotky pri 
uskladnení kratšie vydržia a rýchlejšie sa kazia a hnijú.  

Tieto charakteristiky sa týkajú tiež vyšších chuťových vlastností.

10. Odkazy na referenčné texty: - Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. 
októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o 
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osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (článok 125 bod 3 
a) iv )

  - Medziodvetvová dohoda „Šalotka – kalibrovanie“

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. -

16. Aspekt Dohody o technických prekážkach obchodu

Nie – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Secrétaire général
Commission européenne

Point de contact Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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