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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 8. decembra  2004 č. 14911/2004-OAP,

ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z  9. júna 2003,

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
materiály a predmety určené na styk s potravinami

12

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov usta-
novujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 1799/2003-100 z  9. júna
2003, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kó-
dexu Slovenskej republiky upravujúca materiály
a predmety určené na styk s potravinami sa dopĺňa
takto:

1. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a

(1)  Požiadavky uvedené v § 6 ods. 3, § 7, § 9
až § 13, § 19 až § 24, § 28 až § 30, § 32, § 35 až
§ 41 sa nevzťahujú na materiály a predmety vyrá-
bané alebo predávané v  inom členskom štáte Eu-
rópskej únie alebo v Turecku alebo vyrábané v štá-
te Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý

je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hos-
podárskom priestore.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa uplatní, ak takýto
výrobok zodpovedá
a) technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak

ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo
o používanie tohto výrobku v niektorom z tých-
to štátov,

b) technickým normám alebo kódexu správnej
výrobnej praxe, ktoré vydal národný norma-
lizačný orgán subjektom jemu na roveň posta-
vený v súlade s právnymi predpismi a požia-
davkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou eu-
rópskeho hospodárskeho priestoru,

c) medzinárodným technickým normám, ktoré sa
oprávnene používajú v niektorom z týchto štá-
tov, alebo

d) tradičným či inovačným výrobným postupom
používaným v niektorom z týchto štátov v sú-
lade s jeho právnymi predpismi, pre ktoré exis-
tuje dostatočne podrobná technická doku-
mentácia zabezpečujúca, že tento výrobok
môže byť na daný účel použitia posúdený,
v prípade potreby aj na základe doplňujúcich
nie však zhodných skúšok výrobku

a za predpokladu, že tieto predpisy, technické
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normy, kódexy správnej výrobnej praxe alebo
postupy zaručujúce mieru ochrany právom chrá-
neného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany
v Slovenskej republike.“

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom ozná-
menia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

            Minister pôdohospodárstva    Minister zdravotníctva
     Slovenskej republiky      Slovenskej republiky

                     Zsolt Simon, v. r.         Rudolf Zajac, v.r




