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Oznámenie (správa) komisie - SG(2013) D/5822
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2013/0160/CZ

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: 201300822.SK)
1. MSG 002 IND      2013 0160 CZ   SK            19-03-2013 CZ   NOTIF

2. CZ

3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2 
tel: +420 224 907 139 
fax: +420 224 907 122 
e-mail: eu9834@unmz.cz

3B. Ministerstvo zemědělství České republiky

4. 2013/0160/CZ - C00A

5. Návrh vyhlášky, ktorým sa mení vyhláška ministerstva poľnohospodárstva 
č. 329/1997 Zb. zavádzajúca oddiel 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 
110/1997 Zb. o potravinách a tabakových výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých súvisiacich zákonov, pre škrob a výrobky zo škrobu, strukoviny a 
olejnaté semená, v znení vyhlášky č. 418/2000 Zb.

6. škrob a výrobky zo škrobu, strukoviny a olejnaté semená

7. - 

8. Cieľom tohto návrhu na zmenu a doplnenie je doplnenie požiadaviek na 
kvalitu potravinárskeho maku, vrátane hodnoty pre obsah ópiových alkaloidov v 
semenách maku a tiež stanovenie akostných tried pre semená maku siateho.

Tento návrh vyhlášky zároveň dopĺňa definície pre sójové výrobky, ktoré 
ešte neboli určené, vrátane stanovenia požiadaviek na kvalitu týchto výrobkov.

Kľúčové slová: škrob, výrobky zo škrobu, strukoviny, sójové výrobky, 
olejniny, mak

9. Zistilo sa, že súčasná právna úprava je nevyhovujúca a jej hlavným 
cieľom je zvýšenie ochrany spotrebiteľov. Česká národná legislatíva v súčasnosti
neobsahuje definície a požiadavky na kvalitu pre niektoré sójové výrobky, ktoré 
sa vyrábajú v Českej republike. Takisto bolo potrebné doplniť požiadavky na 
kvalitu potravinárskeho maku, vrátane hodnoty pre obsah ópiových alkaloidov, a 
to v súvislosti s dovozom odpadu z maku z farmaceuticky spracovávaných 
technických odrôd maku, ktorý sa uvádza do obehu ako potravinársky mak. V Českej
republike sa pestujú len odrody maku siateho (Papaver somniferum L.) semenného, 
olejného  typu , ktoré obsahujú max. 0,8 % ópiových alkaloidov v sušine tobolky 
(makovici).

10. Odkazy na základné texty: – Zákon č. 110/1997 Zb. o potravinách a 
tabakových výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov, v 
znení neskorších zmien a doplnení
Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2012/0400/CZ

11. Nie
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12. -

13. Nie

14. Nie

15. Navrhovaná právna úprava nepredpokladá zvýšenie nákladov pre dotknuté 
subjekty.  

Štúdia hodnotenia vplyvu je čiastočne obsiahnutá v prílohe s názvom 
„Reasoning for the draft“/(„Odůvodnění“).

16. Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Generální tajemnice
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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