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Európska
komisia

Smernica(EÚ) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan Нотификация - Notifikacija
Krajina

Jazyk

SK - Slovensko

SK - Slovenčina

3A.

Oznamujúce stredisko (Kontaktné miesto pre notifikácie SR)

3B.

Štátny orgán oznamujúci návrh

5.

Názov

6.

Dotknuté produkty a/alebo služby
B00 - STAVBA

7.

Oznamovanie sa uskutočňuje na základe oznamovacej povinnosti upravovanej inou
právnou úpravou EÚ
Nariadenie (ES) č. 315/93 o kontaminantoch v potravinách
Nariadenia (ES) č. 852/853/854/2004 týkajúce sa hygieny potravín
Nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

Nariadenie č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín
Smernica (ES) č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní
informácií o potravinách spotrebiteľom
Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
iba služby informačnej spoločnosti
alebo uveďte ustanovenia

kvantitatívne alebo územné obmedzenia

povinnosť použiť určitú právnu formu

požiadavky týkajúce sa obchodného podielu
spoločnosti

požiadavky, ktorými sa vyhradzuje prístup k určitým
poskytovateľom

zákaz mať viac ako jeden podnik na území
jedného štátu

požiadavky, ktorými sa stanovuje minimálny počet
zamestnancov

pevné sadzby, s ktorými musí byť poskytovateľ v
súlade

povinnosť poskytovať iné špecifické služby

Ostatné / Ďalšie informácie

8.

Podstata obsahu

9.

Stručné zdôvodnenie

10.

Referenčné dokumenty, základné texty
Neexistujú žiadne základné texty

Obmedzenie predaja alebo použitia chemickej látky, prípravku alebo výrobku

Odkaz na základné texty

Základné texty boli predložené v rámci
predchádzajúceho oznámenia

11.

Žiadosť o naliehavý postup
Áno

12.

Zdôvodnenie naliehavého postupu

13.

Dôvernosť
Áno

Odkaz na predchádzajúce oznámenia

/

/

/

/

14.

Fiškálne opatrenia
Áno

15.

Doložka vplyvov
Áno (v samostatnom súbore)
alebo uveďte

16.

TBT a SPS aspekty

Aspekty TBT
Áno
Nie- Návrh nie je technický predpis ani posudzovaním zhody
Nie – Návrh je v súlade s medzinárodnou normou
Nie – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekty SPS
Áno
Nie- Návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie
Nie – Návrh je v súlade s medzinárodnou normou, smernicou alebo odporúčaním
Nie – Návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

