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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky

Roèník XXXX                    29. január 2008                                Èiastka 2

O b s a h:
5. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky zo 7. januára 2008 è. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
è. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
oznaèovanie potravín v znení neskor�ích predpisov

6. Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov
od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007

7. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených
k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 21. januára 2008
è. 673/2008-510)
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. januára 2008 è. 2319/2007-100,

ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
è. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu

Slovenskej republiky upravujúca oznaèovanie potravín v znení neskor�ích predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 3 ods. 1, § 30 ods. 1 a § 30a

zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor�ích
predpisov ustanovujú:
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Èl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 è. 1187/
2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu Slovenskej republiky upravujúca ozna-
èovanie potravín (oznámenie è. 265/2004 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky zo 14. februára 2005
è. 1761/2005 � 100, (oznámenie è. 103/2005 Z. z.)
výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky z 18. augusta 2005 è. 3069/
2005 � 100 (oznámenie è. 440/2005 Z. z.) a vý-

nosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 26. októbra 2005 è. 3493/2005 � 100
(oznámenie è. 510/2005 Z. z.) sa mení a dopåòa
takto:

1. Za § 18a sa dopåòa  § 18b, ktorý znie:

„§ 18b

Potraviny oznaèené alebo umiestnené na trh do
31. mája 2009 pod¾a pravidiel  platných  do 31. ja-
nuára 2008,  mo�no umiestòova� na trh do vy-
èerpania zásob.�.

2. Príloha 3 znie:

�Príloha è. 3
k druhej hlave druhej èasti

potravinového kódexu

Zlo�ky vz�ahujúce sa k § 9 ods. 4, 5 a 7

1. Obilniny obsahujúce lepok (t. j. p�enica, ra�, jaèmeò, ovos, �palda, kamut alebo ich hybridné odrody)
a výrobky z nich okrem
a) p�enièných glukózových sirupov vrátane dextrózy, ako aj výrobky z nich, ak proces ,ktorému sa

podrobili, pravdepodobne nezvý�i stupeò  alergénnosti urèený  Európskym úradom pre bezpeènos�
potravín pre  výrobok, z ktorého pochádzajú,

b) p�enièných maltodextrín, ako aj výrobky z nich, ak proces,  ktorému sa podrobili, pravdepodobne
nezvý�i stupeò  alergénnosti urèený  Európskym úradom pre bezpeènos� potravín pre  výrobok, z
ktorého pochádzajú,

c) jaèmenného glukózového sirupu,
d) obilnín pou�ívaných na výrobu destilátov alebo etylalkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu urèeného

na liehoviny a iné alkoholické nápoje.

2. Kôrovce a výrobky z nich.

3. Vajcia a výrobky z nich.
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4. Ryby a výrobky z nich okrem
a) rybacej �elatíny pou�ívanej ako nosiè vitamínov alebo karotenoidových prípravkov;
b) rybacej �elatíny alebo rybacieho gleja pou�ívaných na èírenie piva a vína.

5. Ara�idy a výrobky z nich.

6. Sójové zrná a výrobky z nich okrem
a) úplne rafinovaného sójového oleja a tuku , ako aj  výrobky z nich, ak proces,  ktorému  sa podrobili,

pravdepodobne nezvý�i stupeò  alergénnosti urèený  Európskym úradom  pre bezpeènos� potravín
pre  výrobok, z ktorého pochádzajú,

b) prírodných zmesných tokoferolov (E 306), prírodného D-alfa-tokoferolu, prírodného D-alfa-
tokoferolacetátu, prírodného D-alfa-tokoferolsukcinátu sójového pôvodu,

     c) fytosterolov a esterov fytosterolov získaných z rastlinných olejov sójového pôvodu;
d) fytostanolesteru získaného zo sterolov rastlinného oleja sójového pôvodu.

7. Mlieko a výrobky z neho (vrátane laktózy) okrem
      a) srvátky pou�ívanej na výrobu destilátov alebo etylalkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu urèeného

na liehoviny a iné alkoholické nápoje,
      b) laktitolu.

8. Orechy, ktorými sú mandle (Amygdalus communis L.), lieskové orechy (Corylus avellana), vla�ské
orechy (Juglans regia), ke�u (Anacardium occidentale), peknanové orechy [Carya illinoiesis
(Wangenh). K. Koch], para orechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamové
orechy a queenslandské orechy (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, okrem orechov, ktoré sú
pou�ívané na výrobu destilátov alebo etylalkoholu po¾nohospodárskeho pôvodu urèeného na liehoviny
a iné alkoholické nápoje.

9. Zeler a výrobky z neho.

10. Horèica a výrobky z nej.

11. Sezamové semená a výrobky z nich.

12. Oxid sirièitý a sirièitany v koncentráciách vy��ích ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako SO
2
.

13. Vlèí bôb a výrobky z neho.

14. Mäkký�e a výrobky z nich.�.
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3. V prílohe è. 4 bod 4 znie:

�4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii
právnych predpisov èlenských �tátov týkajúcich
sa oznaèovania, prezentácie a reklamy potravín
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5)
v znení smernice Komisie 2001/101/ES
z 26. novembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 15/zv. 6), smernice Komisie 2002/
86/ES zo 6. novembra 2002 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES
z 10. novembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.
v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice Komisie 2006/

142/ES z 22. decembra 2006, ktorou sa mení
a dopåòa príloha IIIa k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2000/13/ES, ktorá ob-
sahuje zoznam zlo�iek, ktoré musia by� v�dy
uvedené na oznaèení potravín (Ú. v. EÚ L 368,
23.12.2006) a smernice Komisie 2007/68/ES
z 27. novembra 2007, ktorou sa mení a dopåòa
príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2000/13/ES, pokia¾ ide o urèité zlo�ky
potravín (Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007).�.

Èl. II

 Tento výnos nadobúda úèinnos� 1. februára
2008.

                   Minister zdravotníctva   Ministerka pôdohospodárstva
        Slovenskej republiky                                                  Slovenskej republiky

                      Ivan Valentoviè, v. r.         Zdenka Kramplová, v. r.




