Výkon dozoru podle novely zákona
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Úkoly MZ






I. Novelou Ministerstvu zdravotnictví:
zanikají úkoly:
- plnit funkci registru chemických látek
a chemických přípravků ( podle REACH
tento úkol přešel na agenturu 1. června
2008);
- zajišťovat sběr bezpečnostních listů;

Úkoly MZ







vznikají nové úkoly
- zajišťovat sběr údajů o účincích nebezpečných látek
a přípravků a jejich složení, detergentech a povrchově
aktivních látkách, a to v elektronické podobě a
umožnit dálkový přístup k nim Toxikologickému
informačnímu středisku, MŽP, MPO, ČIŽP, celním
úřadům, Hasičskému záchrannému sboru a
Ministerstvu vnitra;
spolupracovat s MŽP na výkonu funkce příslušného
orgánu členského státu podle čl. 121 nařízení (ES)
1907/2006;
informovat veřejnost o rizicích látek nebezpečných
pro lidské zdraví samotných nebo obsažených
v přípravcích a předmětech podle čl. 123 nařízení (ES)
1907/2006.

Úkoly KHS







Novelou krajským hygienickým stanicím:
zaniká úkol
- provádět dozor nad plněním povinností osob
v oblasti registrace chemických látek a
přípravků
- provádět dozor nad plněním povinností osob
předložit bezpečnostní listy Ministerstvu
zdravotnictví,

Úkoly KHS
-

-

-

vzniká nový úkol vykonávat kontrolu nad obsahem
chemických látek v materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami, hračkách,
kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve
věku do 3 let a výrobcích určených pro styk s vodou
(jde o výrobky náležející již z ostatních hledisek do
dozorové působnosti KHS na základě zákona o
ochraně veřejného zdraví - § 25 a násl.)
legislativní zkratka uvedená v § 35 odst. 1 písm. a) –
předmět běžného užívání – zahrnuje na rozdíl od
zákona č. 258/2000 Sb. Všechny hračky, nikoli
hračky v rozsahu vyhl. č. 84/2001 Sb.

Kontrola KHS podle § 35 odst. 1
písm. a)
Předmětem kontroly je dodržování
 - ustanovení zákona č. 356/2003 Sb.,
 jeho prováděcích právních předpisů,
 přímo použitelných předpisů ES a
 rozhodnutí správních úřadů podle zákona č.
356/2003 Sb.,
pokud upravují obsah látek v PBU a výrobcích
určených pro styk s pitnou, teplou nebo
surovou vodou


Postup KHS při výkonu SZD




Podle § 35 odst. 2 zák. o chemických
látkách při výkonu kontroly postupují
KHS podle zákona o ochraně veřejného
zdraví (§ 88 zák. č. 258/2000 Sb. a zákon
o státní kontrole)
Podle zák. č. 258/2000 Sb. se posuzují i
práva a povinnosti kontrolovaných osob
a kontrolních zaměstnanců KHS

Ukládání pokut a opatření




Podle § 35 odst. 1 písm. b) při ukládání pokut
a nápravných opatření jako důsledek porušení
povinností osoby postupuje KHS podle zákona
o ochraně veřejného zdraví (tj. § 92 a násl.
zák. č. 258/2000 Sb., jde-li o pokutu a § § 84
zák. č. 258/2000 Sb., jde-li o nápravné
opatření).
Jiný přístup by komplikoval správní řízení i
výkon kontroly

Pokuta za správní delikt





Pokud jde o uložení pokuty podle § 92 zákona o
ochraně veřejného zdraví:
Za nesplnění nebo porušení povinností
stanovených tímto zákonem, zvláštními právními
předpisy nebo na jejich základě vydanými
rozhodnutími či opatřeními orgánu ochrany veřejného
zdraví, přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství ... uloží orgán ochrany veřejného zdraví
oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické
osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické
osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.
- nelze tedy trestat za porušení rozhodnutí správního
úřadu vydaného z hlediska obsahu chemické látky ve
stanovených výrobcích podle zákona č. 356/2003 Sb.

Uložení nápravného opatření





Podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb. KHS
mohou
předběžným opatřením pozastavit uvedení na trh nebo
do oběhu, distribuci a prodej výrobků podezřelých z
nebezpečnosti; mohou nařídit vyřazení z distribuce a
prodeje výrobků, které nesplňují požadavky stanovené
tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem a
na jejich základě vydaným rozhodnutím nebo
opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo
zakázat jejich uvádění do oběhu nebo na trh
Nelze tedy podle platného právního stavu vydat toto
opatření v případě porušení nařízení (ES) a
rozhodnutí správního úřadu vydaného z hlediska
obsahu chemické látky ve stanovených výrobcích
podle zákona č. 356/2003 Sb.

Upozornění


Podle ustanovení čl. III – zrušovací
ustanovení ve spojení s čl. V účinnost
vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví
seznamy nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků,
jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo
jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo
používání je omezeno, včetně jejích novel
se zrušuje až k datu 1. 6. 2009.

Děkuji za pozornost

