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PRÁVNÍ AKTUALITY ZA OBDOBÍ 
OD 1. 4. 2017 DO 15. 5. 2017

LEGAL ACTUALITIES DURING 1. 4. 2017 – 15. 5. 2017

EVA NEKVINDOVÁ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách  
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva 
a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005. (ES)  
č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, naříze-
ní Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES  
a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, 
směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688

JUDr. Eva Nekvindová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Husova 64
460 31 Liberec

E-mail: eva.nekvindova@khslbc.cz

Toto nařízení zavádí jednotný právní rámec pro or-
ganizaci úředních kontrol a další úřední činnosti v ce-
lém zemědělsko-potravinovém řetězci a nahrazuje tak 
nařízení (ES) č. 882/2004 a další akty Unie, jimiž jsou 
v současné době upraveny úřední kontroly v některých 
specifických oblastech v zemědělsko-potravinovém ře-
tězci. Nařízení stanoví dále pravidla pro financování 
úředních kontrol, spolupráci mezi členskými státy, pro-

vádění kontrol Komisí v členských státech, jakož i za-
vedení počítačového informačního systému pro správu 
informací a údajů souvisejících s úředními kontrolami.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 95, platnost 
ode dne 27. 4. 2017.

Nařízení se použije ode dne 14. 12. 2019, některá vyjmeno-
vaná ustanovení se použijí ode dne 29. 4. 2018 a 29. 4. 2022.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 104, 
platnost ode dne 10. 5. 2017.

Použije se ode dne 11. 10. 2016.

Nařízení Komise (EU) 2017/752 ze dne 28. dubna 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (EU)  
č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Do seznamu Unií povolených látek, které lze použí-
vat při výrobě plastových vrstev v materiálech a před-
mětech z plastů, se doplňují další nařízením vyjmeno-
vané látky, včetně jejich specifikace a omezení použití.

Uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 113, plat-
nost ode dne 19. 5. 2017.

Použije se ode dne 19. 5. 2017.


