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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5731
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0142/P

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: 201300731.SK)
1. MSG 002 IND      2013 0142 P   SK            07-03-2013 P   NOTIF

2. P

3A. Ministério da Economia e da Inovação
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not9834@ipq.pt
     site: www.ipq.pt

3B. Ministério da Saúde
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Av. João Crisóstomo, 9 - 5º
1049-062 Lisboa
Telefone + 351 21 330 50 00
Fax + 351 21 330 51 42 
e-mail: ms@ms.gov.pt
site: www.portugal.gov.pt

4. 2013/0142/P - C00C

5. Výnos, ktorým sa ustanovuje právny rámec pre prevenciu a ochranu proti 
reklame a obchodovaniu s novými psychoaktívnymi látkami uvedenými v prílohe I, 
ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

6. Všetky chemické látky a rastliny uvedené v prílohe I

7. - 

8. Jeho cieľom zákaz výroby, dovozu, vývozu, reklamy, distribúcie, predaja,
prechovávania alebo dostupnosti látok uvedených v priloženom zozname, s výnimkou
prípadov, ak sú určené na priemyselné účely alebo farmaceutické humánne využitie
riadne oprávnené úradom INFARMED – Národný úrad pre liečivá a zdravotné 
produkty.  

9. Nové psychoaktívne látky (v čistej forme alebo vo forme prípravku) 
predstavujú hrozbu pre verejné zdravie porovnateľnú s látkami uvedenými vo 
výnose 15/93 z 22. januára, ktorým sa ustanovuje právny rámec uplatňovaný na 
nezákonné obchodovanie a konzumáciu omamných a psychotropných látok, ako 
napríklad nebezpečenstvo pre život alebo zdravie a fyzickú integritu, ktoré môžu
z dôvodu účinkov na centrálny nervový systém spôsobiť, okrem iných nežiaducich 
účinkov, aj podstatné zmeny čo sa týka motorickej funkcie, mentálnej funkcie, 
závislosti a dokonca aj smrť. Rôzne členské štáty EÚ taktiež hlásili počty úmrtí
súvisiace s niektorými z týchto látok (najmä „Bróm-Dragonfly“), čo má za 
následok ich zaradenie ako nebezpečných pre verejné zdravie do rovnocenných 
právnych predpisov v týchto krajinách (Austrália, Bulharsko, Česká republika, 
Dánsko, Nórsko, Rumunsko a Švédsko). 

trana p



201300731.SK.txt

10. Odkazy na základné texty: Výnos, ktorým sa ustanovuje právny rámec pre 
prevenciu a ochranu proti reklame a obchodovaniu s novými psychoaktívnymi 
látkami.

11. Áno 

12. Ochrana verejného zdravia. Reklama a obchodovanie s týmito látkami musí 
byť urýchlene zakázané do tej miery, že ich použitie má za následok psychotické 
stavy, vážne srdcové komplikácie, neurologické choroby, fyzickú a psychologickú 
závislosť a smrť (dôvody naliehavosti sú pripojené).  

13. Nie 

14. Nie 

15. Áno 

16. Dohoda o technických prekážkach obchodu

Nie. Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie. Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Secretário-Geral
Comissão Europeia

Contacto para obter informações de carácter general Directiva 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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