
Legislatíva pre importné kontroly 
 

 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE (ES) č.178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 

RADY z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového 

práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 

bezpečnosti potravín, 
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1523537752215&from=SK 

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 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, 
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605129476&uri=CELEX:02004R0882-20180301 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa 

stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v 

dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605137303&uri=CELEX:02014R0884-20161222 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE  KOMISIE (ES)  č. 669/2009 z 24. júla 2009,  ktorým  sa 

vykonáva  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú 

mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým 

sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605152797&uri=CELEX:02009R0669-20180101 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 885/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa 

stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz ibišteka jedlého a listov karí z Indie a 

ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 91/2013,  

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605160949&uri=CELEX:32014R0885 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 853/2014 z 5. augusta 2014, ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1151/2009, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky pre dovoz 

slnečnicového oleja pochádzajúceho alebo odosielaného z Ukrajiny, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605169844&uri=CELEX:32014R0853 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2015/170 zo 4. februára 2015, ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 1135/2009 zavádzajúce osobitné podmienky pre dovoz určitých 

výrobkov pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605177913&uri=CELEX:32015R0170 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 2015/175 z 5. februára 2015, ktorým sa 

stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je 

odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605505749&uri=CELEX:32015R0175 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2015/949 z 19. júna 2015, ktorým sa 

schvaľujú predvývozné kontroly vykonávané určitými tretími krajinami na určitých 

potravinách, pokiaľ ide o prítomnosť určitých mykotoxínov, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605516399&uri=CELEX:02015R0949-20170717  
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NARIADENIE RADY (ES) č.733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz 

poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni 

v Černobyle, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605524535&uri=CELEX:02008R0733-20091107  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.2016/6 z 5. januára 2016, ktorým sa 

stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo 

odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým 

sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605535458&uri=CELEX:32016R0006 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2058 z 10. novembra 2017 ktorým sa 

stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo 

odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým 

sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523605547458&uri=CELEX:32017R2058  

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2011/884/EÚ z 22. decembra 2011 o 

núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch 

z ryže pochádzajúcich z Číny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2008/289/ES,  

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606817150&uri=CELEX:02011D0884-20130704  

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2013/287/EÚ z 13. júna 2013, ktorým sa mení 

vykonávacie rozhodnutie 2011/884/EÚ o núdzových opatreniach týkajúcich sa nepovolenej 

geneticky modifikovanej ryže vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606919308&uri=CELEX:32013D0287  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 211/2013 z 11. marca 2013 o 

požiadavkách na certifikáciu pri dovoze klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie,  

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606938675&uri=CELEX:02013R0211-20140716  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.704/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 211/2013 o požiadavkách na certifikáciu pri dovoze klíčkov a semien 

určených na výrobu klíčkov do Únie, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606946680&uri=CELEX:32014R0704  

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2014/510/EÚ z 29. júla 2014, ktorým sa mení 

vykonávacie rozhodnutie 2014/88/EÚ, ktorým sa dočasne pozastavuje dovoz potravín z 

Bangladéša, ktoré obsahujú betelové listy (piepor betelový, Piper betle) alebo z nich 

pozostávajú, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606957106&uri=CELEX:32014D0510  

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) č.2015/1028 z 26. júna 2015, ktorým sa 

mení vykonávacie rozhodnutie 2014/88/EÚ, ktorým sa dočasne pozastavuje dovoz potravín z 

Bangladéša, ktoré obsahujú betelové listy (piepor betelový) alebo z nich pozostávajú, pokiaľ 

ide o obdobie jeho uplatňovania, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606965289&uri=CELEX:32015D1028  

 

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/884 z 1. júna 2016, ktorým sa 

mení vykonávacie rozhodnutie 2014/88/EÚ, ktorým sa dočasne pozastavuje dovoz potravín 
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z Bangladéša, ktoré obsahujú betelové listy (piepor betelový, Piper betle) alebo z nich 

pozostávajú, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523606972972&uri=CELEX:32016D0884  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 

765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v 

súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607108631&uri=CELEX:32008R0765  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

č.1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s 

poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) 

č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607118392&uri=CELEX:02013R1308-20180101  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa 

ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej 

organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný 

potenciál a kontroly vo vinárskom sektore, vydáva tento pokyn,  

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607285738&uri=CELEX:02008R0555-20180303  

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa 

stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie 

v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607134253&uri=CELEX:32017R0186  

 

 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/874 z 1. júna 2016, ktorým sa mení 

vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/943 o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje 

dovoz sušenej fazule z Nigérie, 

Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607142593&uri=CELEX:32016R0874  

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. 

decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách 
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607150445&uri=CELEX:32008R1331  

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú 

špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1523607336876&uri=CELEX:02012R0231-20180207  
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