VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. listopadu 2011 č. 812
ke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících
z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2011

Vláda
I. bere na vědomí Zprávu o stavu přidělování gescí a plnění legislativních
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2011,
obsaženou v části III materiálu č.j. 1104/11;
II. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu předložit podklady pro provedení notifikace
vnitrostátních transpozičních opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na
energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných
informacích o výrobku ke dni vyhlášení vyhlášky, kterou se mění vyhláška
č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů
energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost
užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh, ve Sbírce zákonů ČR,
2. ministru zdravotnictví přijmout návrh vyhlášky o seznamu účinných látek
tak, aby mohla být vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR současně s nabytím účinnosti
zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
3. ministru zemědělství
a) přijmout návrh vyhlášky o technických požadavcích pro uznání
národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří a o podmínkách výkonu
jejich činnosti a návrh vyhlášky k integrované ochraně rostlin tak, aby mohly být
vyhlášeny ve Sbírce zákonů ČR současně s nabytím účinnosti zákona, kterým se mění
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů,
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b) přijmout návrh vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu tak, aby mohla být vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR
současně s nabytím účinnosti zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o
uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů,
4. ministrům dopravy a zdravotnictví předložit do 30. listopadu 2011 do
připomínkového řízení návrh zákona, návrh nařízení vlády a návrhy vyhlášek,
obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
5. předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do 15. listopadu
2011 zajistit provedení analýzy předpisů Evropské unie, uvedených v příloze č. 2
tohoto usnesení, z hlediska jejich dopadu na právní řád České republiky a na základě
výsledků této analýzy k témuž datu zajistit aktualizaci příslušných údajů v databázích
Informačního systému pro aproximaci práva.

Provedou:
ministři dopravy,
průmyslu a obchodu,
zdravotnictví,
zemědělství,
předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost.
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
předseda Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

