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Správa  002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5697
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0147/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201100697.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0147 NL   SK            25-03-2011 NL   NOTIF

2. NL

3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

3B. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
cluster Voeding en Consumentenproducten

4. 2011/0147/NL - C50A

5. Vyhláška, ktorou sa stanovujú zmeny a doplnenia vyhlášky o pridávaní 
mikroživín do potravín (Zákon o komoditách), ktorá sa týka denného príjmu 
vybraných vitamínov a minerálov (návrh).

6. Potraviny, do ktorých boli pridané vitamíny alebo minerály , no ktorých 
primárnym cieľom nie je poskytovať vitamíny alebo minerály.

7. - 

8. Prílohy 2 a 3 k vyhláške o pridávaní mikroživín do potravín (Zákon o 
komoditách) obsahujú zoznam odporúčaných hodnôt pre denný príjem vybraných 
vitamínov a minerálov. Návrh vyhlášky nahrádza dané odporúčané hodnoty pre denný
príjem najnovšími odporúčanými hodnotami v súlade so smernicou 90/496/EHS, ktorá
bola zmenená a doplnená smernicou 2008/100/ES.

Návrh vyhlášky obsahuje v článku I písm. A) a B) technické ustanovenia v
súlade so smernicou 98/34/ES.

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovenie o vzájomnom uznávaní, keďže 
príslušné odporúčané denné hodnoty sa zhodujú s hodnotami uvedenými v smernici 
2008/100/ES. 

9. Vyhláška o pridávaní mikroživín do potravín (Zákon o komoditách) platí 
od 26. júna 1996. Odporúčaný denný príjem vybraných vitamínov a minerálov 
uvedený v prílohách 2 a 3 danej vyhlášky vychádza z vedeckých zistení z 
roku 1996. Je potrebné nahradiť tieto staré hodnoty odporúčaného denného príjmu 
látok najnovšími hodnotami zo smernice 90/496/EHS, ktorá bola zmenená a doplnená
smernicou 2008/100/ES. To je cieľom návrhu vyhlášky.

10. Čísla alebo názvy základných textov: Vyhláška o pridávaní mikroživín do 
potravín (Zákon o komoditách).

11. Nie

12. -

13. Nie
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14. Nie

15. -

16. Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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