
Právne predpisy EU za OHVBPKV 
 
Mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie 
 

o Nariadenie Komisie (EC) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách 
pre potraviny 
opravené a doplnené nasledovnými korigendami 
- Korigendum, Ú. v. ES L 174, 28.6.2006, s. 11 
- Korigendum, Ú. v. ES L 278, 10.10.2006, s. 32 

 
o Nariadenie Komisie (EC) č 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny 
 
o Nariadenie Komisie  (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 

2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 365/2010 z 28. apríla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o prítomnosť 
Enterobacteriaceae v pasterizovanom mlieku a v ostatných pasterizovaných tekutých 
mliečnych výrobkoch a výskyt Listeria monocytogenes v jedlej soli 
 

 
 
Rezíduá prípravkov na ochranu rastlín  

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  
o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS. 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa         

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu 
I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí 
pesticídov. 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 149/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením príloh II, III a IV, 
v ktorých sa stanovujú maximálne hladiny rezíduí pre produkty uvedené v jeho prílohe I . 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 299/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí 
pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide 
o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu. 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa        

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej 
sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide 
o ošetrenie fumigantom po zbere úrody. 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menía a dopĺňajú prílohy II, III 

a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách 
rezíduí pesticídov v alebo na určitých produktoch. 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného 

viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného 
a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 915/2010 z 12. októbra 2010 týkajúce sa koordinovaného 
viacročného kontrolného programu Únie na roky 2011, 2012 a 2013 s cieľom zabezpečiť 



dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a na nich a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám  
 

 
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení 
nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009.    

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2009 z 23. marca 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II 

a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne 
hladiny rezíduí azoxystrobínu a fludioxonilu v určitých produktoch alebo na nich 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 822/2009 z 27. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 

II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide 
o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, atrazínu, chlórmekvatu, cyprodinilu, 
ditiokarbamátov, fludioxonilu, fluroxypyru, indoxakarbu, mandipropamidu, trijodidu draselného, 
spirotetramatu, tetrakonazolu a tiramu v určitých produktoch alebo na nich 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1050/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 

II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne 
hladiny rezíduí azoxystrobínu, acetamipridu, klomazónu, cyflufenamidu, emamektín benzoátu, 
famoxadónu, fenbutatín oxidu, flufenoxurónu, fluopikolidu, indoxakarbu, ioxynilu, 
mepanipyrimu, protiokonazolu, pyridalylu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch 
alebo na nich 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1097/2009 zo 16. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide 
o maximálne hladiny rezíduí stanovené pre dimetoát, etefón, fenamifos, fenarimol, 
metamidofos, metomyl, ometoát, oxydemetón-metyl, procymidón, tiodikarb a vinklozolín 
v alebo na určitých produktoch 

 
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní 

prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS 
(uplatňuje sa od 14. júna 2011) 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2011 z 10. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne 
hladiny rezíduí dimetomorfu, fluopikolidu, mandipropamidu, metrafenónu, nikotínu a 
spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2011 z 11. augusta 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy 
II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne 
hladiny rezíduí acechinocylu, emamektín-benzoátu, etametsulfurón-metylu, flubendiamidu, 
fludioxonilu, krezoxím-metylu, metoxyfenozidu, novalurónu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v 
určitých produktoch alebo na nich 

 
 
Materiály a predmety určené na styk s potravinami 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 z 27.októbra 2004 o 
materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 
89/109/EHS  

 
o Nariadenie Komisie (ES) č.1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy 

derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami  
 

o Nariadenie Komisie (ES) č.2023/2006 z 22.decembra 2006 o správnych výrobných postupoch 
materiálov a predmetov určených na styk s potravinami  

 



o Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2.apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné 
migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č.282/2008 o recyklovaných materiáloch a predmetoch určených na 

styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006 
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 597/2008 z 24. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č.372/2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach 
vrchnákov určených na styk s potravinami 

 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 450/2009 z 29. mája 2009 o aktívnych a inteligentných 
materiáloch a predmetoch, ktoré majú prísť do styku s potravinami 

 
o Nariadenie Komisie  (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 

2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku 
s potravinami 
 

o Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/169/EÚ z 19. marca 2010, týkajúce sa nezaradenia 2,4,4’-
trichloro-2’-hydroxydifenyl éteru do zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa 
môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s 
potravinami, podľa smernice 2002/72/ES  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch 
a predmetoch určených na styk s potravinami  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné 
podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových 
kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z 
čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong 
 

o  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových 
fľašiach na dojčenskú výživu 
 

 
Kontaminanty v potravinách  

o Nariadenie Komisie (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy 
spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú 
maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2007 z 28. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty 
obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o toxíny Fusarium v kukurici a vo 
výrobkoch z kukurice 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov 
v potravinách 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2008 z 18. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o stanovenie maximálnej hodnoty pre dioxíny a PCB 
v rybej pečeni 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné 
podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika 
kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES 
 



o Rozhodnutie Komisie (ES) č. 1135/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa ukladajú osobitné 
podmienky vzťahujúce sa na dovoz určitých výrobkov pochádzajúcich alebo odosielaných z 
Číny a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/798/ES 

 
o Rozhodnutie Komisie č. 2008/921/ES z 9. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa 

rozhodnutie 2008/798/ES 
 

o Nariadenie Komisie  (ES) č. 1151/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú osobitné 
podmienky pre dovoz slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny v 
dôsledku rizika kontaminácie minerálnym olejom a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
2008/433/ES 

 
o  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 105/2010 z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o ochratoxín A 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 165/2010 z 26. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o aflatoxíny 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 178/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o podzemnicu olejnú (arašidy), ostatné olejnaté semená, orechy 
stromové, marhuľové jadrá, sladké drievko a rastlinný olej 
 

o Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú 
osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných 
z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime 
 

o Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 297/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu 
krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu 
jadrovej elektrárne vo Fukušime 
 

o Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 351/2011 z 11. apríla 2011, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 297/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky 
týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska 
v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 420/2011 z 29. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách  
opravené a doplnené nasledovným korigendom 
- Korigendum, Ú. v. ES L 168, 28.6.2011, s. 20 
 
 

o Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 506/2011 z 23. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 297/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu 
krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu 
jadrovej elektrárne vo Fukušime  
 

o Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 657/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 297/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu 
krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu 
jadrovej elektrárne vo Fukušime 

 
  
Metódy odberu vzoriek kontaminantov 
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy 
odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách 



o Nariadenie Komisie (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy 
odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 1883/2006 z 19. decembra 2006 , ktorým sa stanovujú metódy 
odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dioxínov a dioxínom podobných PCB v 
určitých potravinách  

o Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu 
vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hodnôt olova, kadmia, ortuti, anorganického 
cínu, 3-MCPD a benzo(a)pyrénu v potravinách 

Prídavné látky v potravinách, arómy, extrakčné rozpúšťadlá, osobitné prísady do potravín 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program 
schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 238/2010 z 22. Marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 
V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o požiadavku 
označovania nápojov s obsahom vyšším ako 1,2 % objemu alkoholu a obsahujúcich isté 
potravinárske farbivá 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2232/96/ES z 28. októbra 1996, ktorým sa 
ustanovuje postup společenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo 
uvažované pre použitie do alebo na potraviny  
 

o Rozhodnutie Komisie z 23. februára 1999 ktorým sa prijíma zoznam chuťových 
a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny vypracovaný postupom 
Nariadenia (ES) č. 2232/96 EP a Rady z 28. októbra 1996 (1999/217/ES) 
 

o Rozhodnutie Komisie zo 18. júla 2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, 
pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na 
potraviny (2000/489/ES) 
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 z 18. júla 2000, ktorým sa ustanovujú opatrenia 
potrebné na prijatie programu hodnotenia v súlade s nariadením (ES)č. 2232/96 Európskeho 
parlamentu a Rady 
 

o Rozhodnutie Komisie zo 23. januára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín 
alebo na potraviny (2002/113/ES) 
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2002 z 11. apríla 2002, ktorým sa určujú lehoty pre podávanie 
informácií pre hodnotenie chemicky určených aromatizujúcich látok používaných v 
potravinách alebo na potravinách 
 

o Nariadenie (ES) č. 2065/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 o 
udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo 
na potravináchm(dymové arómy) 
 

o  Rozhodnutie Komisie zo 7. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, 
pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na 
potraviny (2004/357/ES) 
 

o Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, 
pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na 
potraviny (2005/389/ES) 
 



o Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, 
pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na 
potraviny (2006/252/ES) 
 

o Nariadenie Komisie  (ES) č. 627/2006 z 21. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003, pokiaľ ide o kvalitatívne kritériá týkajúce 
sa overených analytických metód odberu vzoriek, identifikácie a charakterizácie základných 
udiarenských výrobkov (dymové arómy) 
 

o Rozhodnutie Komisie zo 17. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, 
pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na 
potraviny (2008/478/ES) 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008,ktorým 
sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych 
enzýmov a potravinárskych aróm 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008mo 
potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie 
Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie 
(ES) č. 258/97 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o 
prídavných látkach v potravinách 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o 
arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a 
o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 
110/2008 a smernice 2000/13/ES 
 

o Rozhodnutie Komisie 2009/163/ES z 26. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných v 
potravinách alebo na potravinách 
 

o Nariadenie Komisie 234/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania 
prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm 
 
 

 
Potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky  
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov 
povoľuje uvádzať na trh počiatočnú dojčenskú výživu na báze hydrolyzátov srvátkových 
bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka   

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú 

prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie určitých potravín 
na počiatočnú výživu dojčiat 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín 

vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu 
 

o 2.3.5. Nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009 z 13. októbra 2009 o látkach, ktoré sa na osobitné 
výživové účely môžu pridávať do potravín na špeciálne výživové použitie 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a 



Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, 
ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov 

 

Potraviny nového typu a zložky potravín nového typu 
 

o Nariadenie (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady  z 27. januára 1997 o nových 
potravinách a nových prídavných látkach  

 
 

 Rozhodnutia Komisie, ktorými sa povoľuje uvedenie nových potravín na trh 
• Rozhodnutie Komisie 2000/195/ES z 22. februára 2000, o povolení uvedenia 

na trh "fosfolipidov z vaječného žĺtka" ako novej potraviny alebo novej 
potravinovej prísady súlade v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho
parlamentu a Rady.  

 

• Rozhodnutie Komisie 2000/500/ES z 24. júla 2000, o povolení uvedenia na 
trh "žltých tukových nátierok s pridanými fytosterolovými estermi" ako 
novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č.
258/97 Európskeho parlamentu  a Rady.  

• Rozhodnutie Komisie 2001/122/ES z 30. januára 2001, o povolení umiestniť 
na trh prípravok dextran vyrobený prostredníctvom Leuconostoc 
mesenteroides ako novú potravinovú prísadu do pekárenských výrobkov
podľa nariadenia (ES)                                    č. 258/97 Európskeho
parlamentu a Rady.  

• Rozhodnutie Komisie 2001/424/ES z 23. mája 2001, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie      na trh pasterizovaných prípravkov na báze ovocia 
vyrobených za použitia vysokotlakovej pasterizácie podľa nariadenia (ES) 
č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady.  

• Rozhodnutie Komisie 2001/721/ES z 25. septembra 2001, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie trehalózy na trh ako novej potraviny alebo novej potravinovej 
prísady podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

• Rozhodnutie Komisie 2002/150/ES z 15. februára 2002, ktorým sa povoľuje 
uvedenie  na trh koagulovaných zemiakových bielkovín a  ich 
hydrolyzátov ako nových potravinárskych prísad podľa nariadenia (ES) č.
258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

• Rozhodnutie Komisie 2003/426/ES z 5. júna 2003, ktorým sa povoľuje 
uvedenie na trh „šťavy noni“ (šťava z ovocia Morinda citrifolia L.) ako nová 
potravinová prísada, podľa nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu
a Rady. 

• Rozhodnutie Komisie 2003/427/ES z 5. júna 2003,  ktorým sa povoľuje 
uvedenie na trh oleja bohatého na DHA (dokosahexanová kyselina) z
mikroskopickej riasy Schizochytrium sp. ako novej potravinovej zložky, v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2003/867/ES z 1. decembra 2003, ktorým sa povoľuje 
uvedenie salatrimov na trh ako nových potravinových zložiek, v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2004/333/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 
uvedenie na trh žltých tukových nátierok, šalátových dressingov,
mliečnych výrobkov, fermentovaných mliečnych výrobkov, sójových
nápojov a syrových výrobkov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2004/334/EC z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 
uvedenie na trh žltých tukových nátierok, mliečnych výrobkov,



jogurtových výrobkov a korenených omáčok s pridanými 
fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2004/335/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 
uvedenie na trh mliečnych výrobkov a jogurtových výrobkov s pridanými 
fytosterolovými estermi,  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2004/336/ES z 31. marca 2004, ktorým sa povoľuje 
uvedenie na trh žltých tukových nátierok, ovocných nápojov na
mliečnom základe, jogurtových výrobkov a  syrových výrobkov s 
 pridanými fytosterolmi/fytostanolmi, v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2004/845/ES z 12. novembra 2004, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie
na trh mliečnych nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako 
nových potravín alebo nových prídavných látok. 

• Rozhodnutie Komisie 2005/457/ES zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje 
uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín 
v súlade                    s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
258/97.  

• Rozhodnutie Komisie 2005/581/ES z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje 
uvedenie  izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky 
potravín v súlade                     s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2006/68/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje 
uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky 
modifikovanej kukurice línie MON 863 na trh ako nových potravín alebo 
nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje 
uvedenie  potravín a  zložiek potravín získaných z  geneticky 
modifikovanej Roundup Ready kukurice línie GA21 na trh ako nových 
potravín alebo nových zložiek potravín v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2006/58/ES z 24. januára 2006, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 povoľuje uvedenie 
ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako nových 
potravín alebo nových potravinových látok.  

• Rozhodnutie Komisie 2006/59/ES z 24. januára 2006, ktorým sa povoľuje 
uvedenie ražného chleba s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi na trh ako 
nových potravín alebo nových prídavných látok v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2006/720/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie diacylglycerolového oleja rastlinného pôvodu na trh ako novej 
potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2006/721/ES z 23. októbra 2006, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2006/722/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje 

uviesť na trh „repkový olej s vysokým obsahom nezmydliteľného 
podielu“ ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 



• Rozhodnutie Komisie 2006/723/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa povoľuje 
uviesť na trh  olej z kukuričných klíčkov s  vysokým obsahom 
nezmydliteľného podielu ako novú zložku potravín v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2007/343/ES z 15. mája 2007, ktorým sa povoľuje 
uvedenie oleja obohateného fytosterolmi/fytostanolmi ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/36/ES z 10. januára 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie ryžových nápojov s pridanými fytosterolmi/fytostanolmi ako 
nových potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/413/ES z 26. mája 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie alfa-cyklodextrínu ako novej zložky potravín na trh v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/558/ES z 27.júna 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie rafinovaného oleja z hadinca skorocelového ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/559/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie oleja  zo semien Allanblackia ako novej zložky potravín na trh v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/575/ES z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie sušenej dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín 
v súlade                            s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/968/ES z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby 
Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/985/ES z 15. decembra 2008, ktorým sa povoľuje 
uvedenie listov Morinda citrifolia ako novej zložky potravín na trh v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie  2009/345/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 
uvedenie vitamínu K 2 (menachinón) z Bacillus subtilis natto ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/344/ES z 22. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie proteínu modifikujúceho štruktúru ľadu typu III HPLC 12 ako novej
zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/348/ES z 23. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/355/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénového oleorezínu z rajčiakov ako novej zložky potravín na
trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/365/ES z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.  



 

• Rozhodnutie Komisie 2009/362/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje 
uvedenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/752/ES z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia 
superba ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/777/ES z 21. októbra 2009 o rozšírení použitia 

riasového oleja z mikrorias Ulkenia sp. ako novej zložky potravín v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/778/ES z 22. októbra 2009, o rozšírení použitia 

riasového oleja z mikrorias Schizochytrium sp. ako novej zložky potravín v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/826/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej 
potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie 2009/827/ES z 13. októbra 2009,  ktorým sa povoľuje 

uvedenie na trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v 
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 
• Rozhodnutie Komisie 2010/228/EÚ z z 21. apríla 2010, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie pyré a koncentrátu z ovocia Morinda citrifolia ako novej zložky 
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie 2010/331/EÚ zo 14. júna 2010, ktorým sa povoľuje 

uvedenie nátrium-feredetátu ako novej zložky potravín na trh v súlade s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie 2011/73/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie mycéliového extraktu z Lentinula edodes (huba Shiitake) na trh 
ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie 2011/76/EÚ z 2. februára 2011, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie chitínglukánu z Aspergillus niger na trh ako novej zložky potravín 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie 2011/80/EÚ zo 4. februára 2011, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie peptidového výrobku z rýb (Sardinops sagax) na trh ako novej 
zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
258/97  

 
• Rozhodnutie Komisie č. 2011/320/EÚ z 27. mája 2011, ktorým sa povoľuje 

uvedenie pikolinátu chromitého ako novej zložky potravín na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 
• Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/494/EÚ z 5. augusta 2011, ktorým 

sa povoľuje uvedenie fosfátovaného kukuričného škrobu ako novej zložky
potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
258/97 



 
• Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/497/EÚ z 9. augusta 2011, ktorým 

sa povoľuje uvedenie výťažku z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov
ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 

 

 Rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamieta uvedenie nových potravín na trh 
• Rozhodnutie Komisie 2000/196/ES z 22. februára 2000, ktorým sa odmieta 

uvedenie  na trh Stevia rebaudiana Bertoni: rastlín a sušených listov ako 
novej potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES) č. 
258/97 Európskeho parlamentu a Rady. 

• Rozhodnutie Komisie 2001/17/ES z 19. decembra 2000 o odmietnutí 
umiestnenia na trh „Nangajských orechov (Canarium indicum L.)“ ako novej 
potraviny alebo novej potravinovej prísady v zmysle nariadenia (ES), č. 258/97 
Európskeho parlamentu a Rady. 

• Rozhodnutie Komisie 2005/580/ES z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie 
betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97. 

• Rozhodnutie Komisie 2008/279/ES z 28. marca 2008, ktorým sa zrušuje
rozhodnutie 2006/69/ES z 13. januára 2006, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh 
potravín a zložiek potravín vyrobených z geneticky modifikovanej 
Roundup Ready  kukurice línie GA21 na trh ako nových potravín alebo nových 
zložiek potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97. 

 
ZOZNAM ROZHODNUTÍ KOMISIE O  NOVÝCH POTRAVINÁCH A  POTRAVINOVÝCH 
ZLOŽKÁCH je uverejnený na www.europa.eu.int  
konkrétne http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/novelfood/authorisations_en.htm 

 
ZOZNAM PODANÝCH ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE NOVÝCH POTRAVÍN V  EÚ (LIST  OF  
APPLICATIONS)  A ZOZNAM NOTIFIKÁCIÍ NOVÝCH POTRAVÍN V EÚ (LIST OF 
NOTIFICATIONS) je uverejnený na   
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm 

       
 
 
 
Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa stanovujú podmienky 
používania aktivovaného oxidu hlinitého na odstraňovanie fluoridu z prírodných minerálnych 
vôd a pramenitých vôd 

 

Potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením 
 

o Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2002/840/ES z 23. októbra 2002,ktorým sa prijíma zoznam 
zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách 
 

o Rozhodnutie Komisie (ES) č. 2004/691/ES zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2002/840/ES prijímajúce zoznam schválených zariadení v tretích krajinách na 
ožarovanie potravín 
 

o Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/172/EÚ z 22. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2002/840/ES, pokiaľ ide o zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín 
v tretích krajinách  

 



 
Označovanie potravín 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o 
výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v znení Korigenda (Ú. v. ES L 12, 18. 1. 
2007). 

 
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 107/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach 
o potravinách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu  

 
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 109/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach 
o potravinách  

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie 

predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006  

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2009 z 21. októbra 2009 o povolení a zamietnutí povolenia 

určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa zamieta povolenie 

určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1167/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie 

určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí   

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1168/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zamieta povolenie 

zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1169/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 353/2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na 
povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1924/2006 

 
o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 375/2010 z 3. mája 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného 
tvrdenia o potravinách iného ako také, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj 
a zdravie detí 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 376/2010 z 3. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 983/2009 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o 
potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia určitých iných 
zdravotných tvrdení o potravinách ako tých, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2010 z 5. mája 2010 o zamietnutí povolenia iného 
zdravotného tvrdenia o potravinách ako toho, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí 
 



o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 384/2010 z 5. mája 2010 o povolení a zamietnutí povolenia 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 957/2010 z 22. októbra 2010 o povolení a zamietnutí povolenia 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 958/2010 z 22. októbra 2010 o zamietnutí povolenia zdravotného 
tvrdenia o potravinách iného, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2010 z 9. decembra 2010 o zamietnutí povolenia 
zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa zamieta povolenie 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na 
vývoj a zdravie detí  
 

o Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/770/EÚ z 13. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2009/980/EÚ, pokiaľ ide o podmienky použitia povoleného zdravotného tvrdenia 
o účinku vo vode rozpustného paradajkového koncentrátu na zhlukovanie krvných doštičiek  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2011 zo 4. mája 2011 o zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
a na vývoj a zdravie detí  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 440/2011 zo 6. mája 2011 o povolení a zamietnutí povolenia 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí  
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2011 z 11. júla 2011 o povolení a zamietnutí povolenia 
určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2011 z 11. júla 2011 o zamietnutí povolenia určitých 
zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí 
 
 

 
 
Všeobecná hygiena potravín  
 

o H1 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 
potravín 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 

II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín 
 

o H2 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa 
stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1020/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú 

prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu a nariadenie (ES) 
č. 2076/2005, pokiaľ ide o identifikačné značky, surové mlieko a mliečne výrobky, vajcia a 
vaječné výrobky a určité produkty rybolovu 
 



o Nariadenie Komisie č. 558/2010 z 24. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné 
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu 

 
o H3 - Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly 

výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu 
o H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom  

zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat 
a starostlivosti o zvieratá 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú 

vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  a (ES) č. 854/2004 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné 

opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) 
č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia äES) č. 853/2004 a 
(ES) č. 854/2004  

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné 

opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) 
č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 

 
o Nariadenie Komisie  (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt v dopravných 

prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú 
spotrebu 

 

Fortifikácia potravín  
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o 
pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín 

 
o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 108/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a 
minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín 

 
o Nariadenie Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, 
ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov 
 

Biopotraviny 
 

o Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie 
nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov 
so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu 

 
 
 
 
 
 



Nakladanie s odpadmi 
 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1069/2010 z 21. Októbra 2009, ktorým sa 
ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených 
produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 
(nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) – uplatňuje sa od 4. marca 2011 
 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín 
 
 

o Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 
II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy 
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú 
spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a 
predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2011 z 29. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych 
produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva 
smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté z povinnosti 
veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice 
 

 
 
Úradná kontrola potravín 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných 
kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a 
krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá 

 
o Nariadenie Rady (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa upravuje 

príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom 
zabezpečiť overenie dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví 
zvierat a o starostlivosti o zvieratá  

 
o Rozhodnutie Komisie č. 2006/677/ES z 29. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú 

usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom 
zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví 
zvierat a o starostlivosti o zvieratá 
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie 
opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá 
 

o Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2011/402/EÚ zo 6. júla 2011 o mimoriadnych 
opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z 
Egypta 
 
 

 
 
Referenčné laboratóriá Spoločenstva 
 



o Nariadenie Komisie (ES) č. 776/2006 z 23. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o referenčné 
laboratóriá Spoločenstva   
 

o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011 z 2. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a k nariadeniam Komisie (ES) č. 
180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o zoznamy a názvy referenčných laboratórií EÚ 
 

 


