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Země

Jazyk

CZ - Česká republika

CS - Ceština

3A.

Odpovědný subjekt
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: 221 802 212
e-mail: eu9834@unmz.cz

3B.

Oddělení, které je původcem dokumentu

5.

Název

-

6.

Dotčené výrobky a/nebo služby
B00 - STAVBA

7.

Oznámení z titulu jiného aktu Společenství
nařízení (ES) č. 315/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek
v potravinách
nařízení (ES) č. 852/853/854/2004 o hygieně potravin
nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům
směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
pouze služby informační společnosti
nebo specifikujte ustanovení

množstevní nebo místní omezení

závazek přijmout určitou právní formu

požadavky, které se týkají akciového podílu
společnosti

požadavky, které si vyhrazují přístup k určitým
poskytovatelům

zákaz mít na území jednoho státu více než jeden
podnik

požadavky stanovující minimální počet zaměstnanců

pevné tarify, kterým musí poskytovatel vyhovět

povinnost poskytovat další specifické služby

Ostatní / Další informace

8.

Hlavní obsah

9.

Stručné zdůvodnění

10.

Referenční dokumenty, základní texty
není k dispozici žádný základní text

omezit marketing nebo použití chemických látek, přípravků nebo výrobků

odkazy na základní texty

základní texty byly předány v rámci
předchozího oznámení

11.

Využití postupu v naléhavých případech
Ano

12.

Zdůvodnění naléhavosti

13.

Důvěrnost
Ano

odkazy na předchozí oznámení

/

/

/

/

14.

Daňová opatření
Ano

15.

Studie posouzení dopadu
Ano (v samostatném souboru)
nebo specifikujte

16.

Aspekty TBT a SPS

Aspekt technických překážek obchodu (TBT)
Ano
Ne - návrh není technickým nařízením nebo hodnocením shody
Ne - návrh je v souladu s mezinárodní normou
Ne - Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

Aspekt sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)
Ano
Ne - návrh není sanitárním nebo fytosanitárním opatřením
Ne - obsah je stejný jako u mezinárodní normy, směrnice nebo doporučení
Ne - Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

