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Prehľad zmien a doplnení aktuálne platných právnych predpisov 
 

Nariadenie Komisie č. 1881/2006 ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých 
kontaminantov v potravinách 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1322 z 23. septembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty 3-monochlórpropándiolu (3-MCPD), esterov 
mastných kyselín 3-MCPD a glycidylesterov mastných kyselín v určitých potravinách - 
V prílohe sú stanovené maximálne hodnoty pre 3-monochlórpropándiol (3-MCPD) 
a glycidylestery mastných kyselín pre určité potraviny (napr. Rybí olej a oleje z ostatných 
morských živočíchov uvedené v bodoch 4.2.1 a 4.2.2, Počiatočná dojčenská výživa, následná 
dojčenská výživa a potraviny na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti (3) (29) 
a nápoje na výživu malých detí  uvedené v bodoch 4.2.3 a 4.2.4), 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2040 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty pyrolizidínových alkaloidov 
v určitých potravinách – Stanovenie maximálnych úrovní v potravinách, ktoré obsahujú 
významné množstvá pyrolizidínových alkaloidov (mede, čaji, bylinných nálevoch a vo 
výživových doplnkoch) 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1317 z 9. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu olova v určitých potravinách – 
stanovili sa dodatočné maximálne hodnoty pre potraviny ako napr. droby, určité potraviny pre 
dojčatá a malé deti, soľ a divorastúce huby. Mali by sa znížiť maximálne hodnoty obsahu olova 
vo vínach a mala by sa stanoviť maximálna hodnota pre likérové víno, pokiaľ ide o výrobky 
vyrobené z budúcich zberov úrody. V záujme boja proti podvodným praktikám, ako je 
pridávanie chrómanu olovnatého do kurkumy, by sa mali stanoviť maximálne hodnoty pre 
koreniny. 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1323 z 10. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v určitých potravinách 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1399 z 24. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií a námeľových 
alkaloidov v určitých potravinách 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1408 z 27. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu tropánových alkaloidov v určitých 
potravinách 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2142 z 3. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu alkaloidov ópia v určitých potravinách 
 

Nariadenie EP a Rady č. 1334/2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými 
vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady  č. 1601/91, nariadení 
č. 2232/96 a č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES  

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1681 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha 
I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých 
aromatických látok zo zoznamu Únie - týchto päť látok:  

o alfa-damaskon (Fl č. 07.134) (reprezentatívna látka skupiny),  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1881&qid=1634300540346
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1334&qid=1634303576021
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o delta-damaskon (Fl č. 07.130),  
o cis-l-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexén-l-yl)-2-butén-l-ón (Fl č. 07.225),  
o trans-1-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexén-1-yl)-2-butén-1-ón (Fl č. 07.226) a  
o alfa-damascenón (Fl č. 07.231). Sú súčasťou podskupiny 2.4 látok patriacich do skupiny 

aróm FGE.19 a boli zaradené do skupiny aróm FGE 210. Úrad vo svojom stanovisku k 
hodnoteniu skupiny aróm 210 z roku 2009 (4) uviedol, že vo svojej molekulárnej 
štruktúre obsahujú štruktúrnu jednotku spojenú s genotoxicitou. Doložené štúdie 
neboli postačujúce na vylúčenie tejto obavy.  
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1532 zo 17. septembra 2021, ktorým sa mení príloha I k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie 3-[1-
[(3,5-dimetyl-4-izoxazolyl)metyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidín-2,4-
diónu do zoznamu Únie obsahujúceho aromatické látky 

- Nariadenie komisie (EÚ) 2021/1916 z 3. novembra 2021, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie kyseliny 4-amino-5-
(3-(izopropylamino)-2,2-dimetyl-3oxopropoxy)-2-metylchinolín- 3 karboxylovej do zoznamu 
Únie obsahujúceho aromatické látky – povolenie používania látky s vlastnosťami na úpravu 
arómy (číslo FL 16.130) a jej soli hemisulfát monohydrát ako aromatických látok za 
špecifikovaných podmienok používania, 

- Nariadenie komisie (EÚ) č. 2021/1917 z 3. novembra 2021, ktorým sa mení príloha I 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie 2-(4-
metylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(tiofén-2-ylmetyl) acetamidu do zoznamu Únie 
obsahujúceho aromatické látky - povolenie používania látky s vlastnosťami na úpravu arómy 
(číslo FL: 16.133) 

o Aromatická látka 2-(4-metylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(tiofén-2-ylmetyl)acetamid 
sa nepovoľuje na predaj konečnému spotrebiteľovi, preto by sa mala umiestňovať na 
trh tak, aby sa zabránilo tomuto účelu, 

o Okrem požiadaviek na označovanie aróm, ktoré nie sú určené na predaj konečnému 
spotrebiteľovi v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1334/2008, sa 
na označení balení alebo nádob uvádzajú tieto dodatočné informácie: 

o „Obsahuje látku FL 16.133. Chráňte pred svetlom, aby sa zabránilo jej 
fototransformácii.“; 

o označenie ako „uchovávajte mimo (dosahu) svetla“. 
 
Nariadenie Komisie č. 234/2011 ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady č. 1331/2008, ktorým sa 
ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov 
a potravinárskych aróm 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1823 z 2. decembra 2020, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 234/2011, 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 – zohľadnenie zmien, pokiaľ 
ide o obsah, vypracovanie a predkladanie žiadostí o aktualizáciu zoznamov Únie v rámci 
každého sektorálneho potravinárskeho právneho predpisu, opatrenia týkajúce sa kontroly 
platnosti žiadostí a informácie, ktoré by mali byť zahrnuté v stanovisku úradu. V nariadení (EÚ) 
č. 234/2011 by sa mal predovšetkým uviesť odkaz na štandardné formáty údajov a malo by sa 
v ňom vyžadovať, aby žiadosti obsahovali informácie preukazujúce súlad s notifikačnou 
povinnosťou stanovenou v článku 32b nariadenia (ES) č. 178/2002. Takisto by sa v ňom malo 
objasniť, že posúdenie súladu s notifikačnou povinnosťou je súčasťou overovania platnosti 
žiadosti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0234&qid=1634302237652
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Nariadenie EP a Rady č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1419 zo 7. októbra 2020, ktorým sa mení príloha II 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie 
kyseliny askorbovej (E 300) a kyseliny citrónovej (E 330) v bielej zelenine určenej na ďalšie 
spracovanie -  povolenie používania kyseliny askorbovej (E 300) a kyseliny citrónovej (E 330) 
ako antioxidantov v prípade balenej bielej zeleniny určenej na ďalšie spracovanie vrátane 
tepelného ošetrenia pred spotrebou (kategória potravín 04.1.2 Ošúpané, krájané a strúhané 
ovocie a zelenina), 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1819 z 2. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie farbív v nepravom 
lososovi – povolenie používania farbív v nepravom lososovi na báze rýb druhu Clupea 
harengus 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1156 z 13. júla 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 
231/2012, pokiaľ ide o glykozidy steviolu (E 960) a rebaudiozid M vyrobené enzýmovou 
modifikáciou glykozidov steviolu zo stévie – povolenie používanie rebaudiozidu M 
vyrobeného viacfázovým enzymatickým postupom ako sladidla 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1175 zo 16. júla 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyolov v určitých 
cukrovinkách so zníženou energetickou hodnotou – schválenie používania polyolov ako 
sladidla v určitých výrobkoch so zníženou energetickou hodnotou uvedených v prvej vete 
odôvodnenia 3 (t.j. v tvrdých cukrovinkách (cukríky a lízanky) so zníženou energetickou 
hodnotou, mäkkých cukrovinkách (žuvacie cukríky, ovocné žuvačky a penové výrobky z 
cukru/marshmallows) so zníženou energetickou hodnotou, sladkom drievku so zníženou 
energetickou hodnotou, nugáte so zníženou energetickou hodnotou a marcipáne so zníženou 
energetickou hodnotou a v silne ochutených osviežujúcich pastilkách na hrdlo a drobných 
cukríkoch na osvieženie dychu), ktoré patria do podkategórie potravín 05.2 „Iné cukrovinky 
vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu“ v quantum satis 
 

Nariadenie Komisie č. 231/2012 ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených 
v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1156 z 13. júla 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 
231/2012, pokiaľ ide o glykozidy steviolu (E 960) a rebaudiozid M vyrobené enzýmovou 
modifikáciou glykozidov steviolu zo stévie – povolenie používanie rebaudiozidu M 
vyrobeného viacfázovým enzymatickým postupom ako sladidla 

 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 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 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/148 z 8. februára 2021, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 257/2010, 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  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1333&qid=1634302385179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0231&qid=1634302546234
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0257-20210327&qid=1641889390712
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Nariadenie EP a Rady č. 609/2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na 
osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie č. 41/2009 a č. 953/2009  
 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/571 z 20. januára 2021, ktorým sa mení príloha 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o zoznam látok, ktoré 
sa môžu pridávať do počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy, detských 
potravín a potravín spracovaných na báze obilnín – povoľuje sa pridávanie L-metylfolátu 
vápenatého ako zdroja folátu 

 
Delegované nariadenie Komisie č. 2016/127 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ 
ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú 
dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí  

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/572 z 20. januára 2021, ktorým sa mení delegované 
nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o dátum uplatňovania niektorých jeho ustanovení 

 
- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1041 z 16. apríla 2021, ktorým sa mení delegované 

nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa pesticídov v počiatočnej 
dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive - pojem rezíduá pesticídov sa vymedzuje 
presnejšie vzhľadom na budúce zmeny nariadenia (ES) č. 396/2005, ako aj vzhľadom na to, že 
v prípade účinných látok by sa vymedzenia pojmu rezíduum mali uplatňovať v zmysle 
vymedzenia v nariadení (ES) č. 396/2005 (zosúladenie pojmu rezíduum pesticídov 
v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/128 s vymedzením tohto pojmu v článku 3 ods. 2 písm. c) 
nariadenia (ES) č. 396/2005). 

 
Delegované nariadenie Komisie č. 2016/128 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady č. 609/2013, pokiaľ 
ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1040 zo 16. apríla 2021, ktorým sa mení delegované 
nariadenie (EÚ) 2016/128, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa pesticídov v potravinách na 
osobitné lekárske účely vyvinutých na uspokojenie výživových potrieb dojčiat a malých detí - 
pojem rezíduá pesticídov sa vymedzuje presnejšie vzhľadom na budúce zmeny nariadenia 
(ES) č. 396/2005, ako aj vzhľadom na to, že v prípade účinných látok by sa vymedzenia pojmu 
rezíduum mali uplatňovať v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 396/2005 (zosúladenie 
pojmu rezíduum pesticídov v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/128 s vymedzením tohto 
pojmu v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 396/2005). 

 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov 
 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/418 z 9. marca 2021, ktorým sa mení smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokiaľ ide o nikotínamidribozid-chlorid a citran-jablčnan 
horečnatý používané pri výrobe potravinových doplnkov a pokiaľ ide o merné jednotky 
používané pre meď 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2468 ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho 
a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady 2015/2283 o nových potravinách. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0609-20170711&qid=1608128194434&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0127-20190612&qid=1608128993189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0128-20200514&qid=1608129032351&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0046-20210320&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2468&qid=1634295572769
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- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1824 z 2. decembra 2020, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2468, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho 
a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách – zohľadňuje zmeny, 
pokiaľ ide o obsah, vypracovanie a predkladanie oznámení a žiadostí uvedené v článkoch 14 
a 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283, opatrenia týkajúce sa overovania platnosti oznámení 
a žiadostí a informácie, ktoré by mali byť zahrnuté v stanovisku úradu. Konkrétne by 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2468 malo odkazovať na štandardné formáty údajov 
a vyžadovať, aby sa v žiadostiach uvádzali informácie preukazujúce súlad s oznamovacou 
povinnosťou stanovenou v článku 32b nariadenia (ES) č. 178/2002. Malo by sa v ňom tiež 
objasniť, že posúdenie súladu s oznamovacou povinnosťou je súčasťou overovania platnosti 
žiadosti. 

 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2469 ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho 
a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 2015/2283 o nových potravinách. 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1772 z 26. novembra 2020, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2469, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a 
vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách - zohľadňuje zmeny, pokiaľ ide o 
obsah, vypracovanie a predkladanie žiadostí uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ) 
2015/2283, opatrenia týkajúce sa overovania platnosti žiadostí a informácie, ktoré by mali 
byť zahrnuté v stanovisku úradu. Konkrétne by vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2469 malo 
odkazovať na štandardné formáty údajov a vyžadovať, aby sa v žiadostiach uvádzali informácie 
preukazujúce súlad s oznamovacou povinnosťou stanovenou v článku 32b nariadenia (ES) č. 
178/2002. Malo by sa v ňom tiež objasniť, že posúdenie súladu s oznamovacou povinnosťou je 
súčasťou overovania platnosti žiadosti. 

 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2017/2470 ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2015/2283 o nových potravinách  
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1559 z 26. októbra 2020, ktorým sa  mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín – 
zaradili sa predmetné nové potraviny a rozšírenia používania nových potravín. 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1634 zo 4. novembra 2020, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie cukrov získaných z dužiny kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.) na trh ako 
novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1820 z 2. decembra 2020, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sušenej 
riasy Euglena gracilis na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1821 z 2. decembra 2020, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie extraktu z Panax notoginseng a Astragalus membranaceus na trh ako novej 
potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2469&qid=1634295655853
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2470&qid=1634295693223


 
 Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1822 z 2. decembra 2020, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie biomasy 
kvasiniek (Yarrowia lipolytica) s obsahom chrómu na trh ako novej potraviny a ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1993 zo 4. decembra 2020, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie biomasy 
kvasiniek (Yarrowia lipolytica) s obsahom selénu na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/50 z 22. januára 2021, ktorým sa povoľuje 
rozšírenie používania a zmena špecifikácií novej potraviny „zmes 2′-
fukozyllaktózy/difukozyllaktózy“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/51 z 22. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok používania novej 
potraviny „trans-resveratrol“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/82 z 27. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sodnej soli 6’-
sialyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/96 z 28. januára 2021, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sodnej soli 3’-
sialyllaktózy na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/120 z 2. februára 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie prášku z čiastočne odtučnených repkových semien druhov Brassica rapa L. a 
Brassica napus L. na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/668 z 23. apríla 2021, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok používania novej 
potraviny – semien šalvie aztéckej (Salvia hispanica) a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/670 z 23. apríla 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. (WZU477) na trh ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/882 z 1. júna 2021, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie sušených lariev 
múčiara obyčajného Tenebrio molitor na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/900 z 3. júna 2021, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok používania novej 



 
 Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

potraviny „galaktooligosacharid“ a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/912 zo 4. júna 2021, ktorým sa povoľujú zmeny 
špecifikácií novej potraviny lakto-N-neotetraózy (mikrobiálny zdroj) a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1318 z 9. augusta 2021, ktorým sa opravuje 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín, 
rozhodnutie 2008/968/ES, ktorým sa povoľuje umiestnenie oleja s vysokým obsahom 
kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh 
a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/484, ktorým sa povoľuje umiestnenie lakto-N-tetraózy 
ako novej potraviny na trh 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1319 z 9. augusta 2021, ktorým sa povoľujú zmeny 
špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum) a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1326 z 10. augusta 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestňovanie oleja z mikrorias Schizochytrium sp. (FCC-3204) na trh ako novej potraviny 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1377 z 19. augusta 2021, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok 
používania novej potraviny oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias 
Haematococcus pluvialis a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1974 z 12. novembra 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie sušených plodov Synsepalum dulcificum ako novej potraviny na trh v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1975 z 12. novembra 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie mrazených, sušených a práškových foriem druhu Locusta migratoria ako novej 
potraviny na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 
a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2029 z 19. novembra 2021, ktorým sa podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestnenie 3-
fukozyllaktózy (3-FL) na trh ako novej potraviny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2079 z 26. novembra 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie prášku z húb s obsahom vitamínu D2 na trh ako novej potraviny podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2129 z 2. decembra 2021, ktorým sa povoľuje 
umiestnenie fruktoboritanu vápenatého na trh ako novej potraviny podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 
Komisie (EÚ) 2017/2470 



 
 Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

 
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2191 z 10. decembra 2021, ktorým sa povoľuje 

umiestnenie čerstvých rastlín druhov Wolffia arrhiza a/alebo Wolffia globosa na trh ako 
tradičnej potraviny z tretej krajiny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/47 z 13. januára 2022, ktorým sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje umiestňovať na trh sušenú dužinu 
bobúľ Coffea arabica L. a/alebo Coffea canephora Pierre ex A.Froehner a nálev z nej ako 
tradičnú potravinu z tretej krajiny a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/2470 

Nariadenie EP a Rady č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných 
na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a 
dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001, č. 396/2005, č. 1069/2009, č. 1107/2009, č. 
1151/2012, č. 652/2014, 2016/429 a 2016/2031, nariadení Rady č. 1/2005 a č. 1099/2009 a smerníc 
Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady č. 854/2004 a č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie 
o úradných kontrolách) 
 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1756 zo 6. októbra 2021, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho 
pôvodu vyvážaných z tretích krajín do Únie, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých 
použití antimikrobík, a nariadenie (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o priame dodávanie mäsa 
z hydiny a zajacovitých 

 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/723 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo 
výročných správach predkladaných členskými štátmi 
nariadenie sa uplatňuje sa od 14. decembra 2019. 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1935 z 8. novembra 2021, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723, pokiaľ ide o informácie a údaje o ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
ktoré sa majú predkladať prostredníctvom štandardného vzoru 

Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol 
a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/625 a č. 178/2002, do Únie, a o zrušení nariadení 
Komisie č. 669/2009, č. 884/2014, 2015/175, 2017/186 a 2018/1660  
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1540 z 22. októbra 2020, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793, pokiaľ ide o sezamové semená s pôvodom v Indii 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/608 zo 14. apríla 2021, ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových 
opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie 

 
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1900 z 27. októbra 2021, ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol 
a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitého tovaru z určitých tretích krajín do Únie, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0723&qid=1634297798620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1793&qid=1634297913064


 
 Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

ktorým sa vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 
178/2002 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2246 z 15. decembra 2021, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a 
núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré 
vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do 
Únie 
 

Delegované nariadenie komisie č. 2019/2124 ktorým sa dopĺňa Nariadenie EP a Rady 2017/625, pokiaľ 
ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku 
alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie č. 798/2008, č. 1251/2008, č. 
119/2009, č. 206/2010, č. 605/2010, č. 142/2011, č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie 
2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES. 
 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2190 z 29. októbra 2020, ktorým sa mení 
delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej 
stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke - S cieľom 
predísť akémukoľvek oneskoreniu vyplývajúcemu z administratívneho zaťaženia spojeného s 
dodržiavaním dokladových formalít na opätovné uvedenie produktov živočíšneho pôvodu, 
zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, odvodených produktov, sena a 
slamy a zložených výrobkov do Únie by sa členským štátom mala poskytnúť možnosť používať 
alternatívny informačný systém, ktorý plní rovnaké ciele ako systém IMSOC, na účely 
oznamovania vopred a zaznamenávania výsledkov dokladových kontrol na hraničnej 
kontrolnej stanici opätovného uvedenia do Únie po tranzite cez Spojené kráľovstvo s výnimkou 
Severného Írska. 

 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1353 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány určiť úradné 
laboratóriá, ktoré nespĺňajú podmienky v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné 
kontroly alebo iné úradné činnosti 
 
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/630 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie tovaru oslobodené od úradných kontrol na 
hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2007/275/ES 

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2244 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/625 špecifickými pravidlami na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o postupy 
odberu vzoriek na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách – Nariadením (EÚ) 2017/625 sa 
vypúšťa článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (zostáva v 
platnosti do 14. decembra 2022, ak sa delegovaným aktom nestanoví skorší dátum). V uvedenom 
článku 27 ods. 1 sa stanovujú špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol, pokiaľ ide o 
postupy odberu vzoriek na analýzu rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách. 

- V článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa stanovujú špecifické požiadavky na úradné 
kontroly v súvislosti s rezíduami príslušných látok v potravinách a krmivách, ktoré sa majú 
vykonávať na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie. 

 
Nariadenie EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín 
 

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641996504408&DTN=2124
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641989490573&DTN=1353
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641989560173&DTN=0630
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2021&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641991873838&DTN=2244
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641997515236&DTN=0852


 
 Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/382 z 3. marca 2021, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, pokiaľ ide o riadenie 
potravinových alergénov, prerozdeľovanie potravín a kultúru bezpečnosti potravín - 
požiadavky na zavedenie osvedčených hygienických postupov s cieľom zabrániť prítomnosti 
látok spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 
1169/2011 v zariadeniach, dopravných prostriedkoch a/alebo kontajneroch používaných na 
zber, prepravu či skladovanie potravín alebo obmedziť ich prítomnosť. Keďže kontaminácia 
potravín sa môže uskutočňovať tak na úrovni prvovýroby, ako aj vo fázach mimo tejto výroby, 
obe prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 852/2004 by sa mali zmeniť. 

 
Nariadenie EP a Rady č. 853/2004 ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu 
 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2192 zo 7. decembra 2020, ktorým sa mení príloha 
II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú 
značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom 
kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko 
 

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1374 z 12. apríla 2021, ktorým sa mení príloha III k 
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné 
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu 
 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1756 zo 6. októbra 2021, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho 
pôvodu vyvážaných z tretích krajín do Únie, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých 
použití antimikrobík, a nariadenie (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o priame dodávanie mäsa z 
hydiny a zajacovitých 
 

Nariadenie Komisie č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie EP a Rady 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   

- ZMENY A DOPLNENIA: Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1720 zo 17. novembra 2020, Nariadenie 
Komisie (EÚ) 2021/899 z 3. júna 2021, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1699 z 22. 
septembra 2021, Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1891 z 26. októbra 2021, Nariadenie Komisie 
(EÚ) 2021/1925 z 5. novembra 2021, Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1929 z 8. novembra 2021, 
Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1973 z 12. novembra 2021 

 
Vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá 
fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) 
uplatňuje sa od 14. decembra 2019 s výnimkou kapitoly 3 oddielu 2, ktorý sa uplatňuje od 21. apríla 
2021 (výnimka sa týka oznamovania a podávania správ o výskyte škodcov na rastlinách a v rastlinných 
produktoch (EUROPHYT)) 
opravené nasledovným korigendom 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/547 z 29. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie 
nariadenie (EÚ) 2019/1715, pokiaľ ide o postupy na zriadenie a používanie systémov ADIS a 
EUROPHYT, vydávanie elektronických certifikátov zdravia zvierat, úradných certifikátov, 
certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a obchodných dokladov, používanie 
elektronických podpisov a fungovanie systému TRACES, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
97/152/ES  

https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2004&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1641997873888&DTN=0853
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2011&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1642241284611&DTN=0142


 
 Aktualizácia zo dňa: 14.01.2022 

 
INÉ EÚ PRÁVNE PREDPISY 

- Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/77 z 27. januára 2021, ktorým sa zamieta povolenie určitých 
zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí – zdravotné tvrdenia pre L-karnitín, čierny čaj, NWT-02 – 
fixne stanovená kombinácia luteínu, zeaxantínu a kyseliny dokozahexaénovej vo vaječnom 
žĺtku, NWT-02 – fixne stanovená kombinácia luteínu, zeaxantínu a kyseliny dokozahexaénovej 
vo vaječnom žĺtku, Kombinácia beta-sitosterolu a beta-sitosterol-glukozidu 

 
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/686 z 23. apríla 2021, ktorým sa povoľuje 

zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika 
ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 – tvrdenie: 
,,Sacharidové roztoky prispievajú k zlepšeniu fyzického výkonu počas vysokointenzívneho 
a dlhodobého fyzického cvičenia u trénovaných dospelých osôb.“ 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1355 z 12. augusta 2021 o viacročných národných 
programoch kontroly rezíduí pesticídov, ktoré majú zaviesť členské štáty 
 

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/601 z 13. apríla 2021 o koordinovanom viacročnom 
kontrolnom programe Únie na roky 2022, 2023 a 2024 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov 
v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich 

 
  
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia 

- ZMENY A DOPLNENIA: 286/2020 Z. z., 318/2020 Z. z., 319/2020 Z. z., 220/2021 Z. z., 252/2021 
Z. z., 304/2021 Z. z., 412/2021 Z. z., 533/2021 Z. z. 

 
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov  

- ZMENY A DOPLNENIA: 83/2021 Z. z., 69/2021 Z. z. 
 
 
 
 
 
 


