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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5731
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0152/I

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: 201100731.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0152 I   SK            29-03-2011 I   NOTIF

2. I

3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XVIII – NORMATIVA 
TECNICA – 00187 ROMA  Via Sallustiana, 53 

      tel. 0039 06/4705.5430 -.5340 – fax: 0039 06/48.21.702 
      e-mail: ucn98.34.italia@sviluppoeconomico.gov.it

3B. MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, 
NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI - DIREZIONE GENERALE SICUREZZA ALIMENTI E 
NUTRIZIONE - UFFICIO IV - ROMA

4. 2011/0152/I - C80A

5. Ministerská vyhláška o používaní bylinných látok a prípravkov 
v potravinových doplnkoch.

6. Potravinové doplnky obsahujúce bylinné látky a prípravky 

7. - Nariadenie (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok
a niektorých ďalších látok do potravín

- Smernica 2000/13/ES o označovaní, prezentácii a reklame potravín

8. Návrh vyhlášky pozostáva zo šiestich článkov a jednej prílohy. Časť 1 
stanovuje rozsah vyhlášky. Následné články špecifikujú, že: 

- len bylinné látky a prípravky uvedené v prílohe 1 môžu byť použité 
v potravinových doplnkoch, za podmienok stanovených v danej prílohe; 

- oznamovací postup poskytnutý pre článok 10 legislatívnej vyhlášky 169 
z 21. mája 2004, ktorou sa zavádza smernica 2002/46/ES zostáva v platnosti; 

- predaj potravinových doplnkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami 
vyhlášky, bude povolený podľa zásady vzájomného uznávania; 

- potravinové doplnky už povolené na základe oznámenia, ktoré nie sú v 
súlade so všetkými ustanoveniami vyhlášky, môžu zostať na trhu najviac jeden rok
od dátumu nadobudnutia platnosti tejto vyhlášky; 

- Príloha 1 bude zverejnená na portáli Ministerstva zdravotníctva 
a aktualizovaná podľa potreby alebo pri uplatnení zásady vzájomného uznávania; 
vyhláška bude aktualizovaná do 24 mesiacov od dátumu zverejnenia. 

Príloha 1 obsahuje zoznam prípustných bylinných látok a prípravkov, 
rovnako ako botanický názov a všetky poznámky pre každú z nich. 

9. Oznámené národné opatrenie len identifikuje bylinné látky a prípravky 
povolené na používanie v potravinových doplnkoch a neobsahuje žiadne údaje alebo
referencie o fyziologických účinkoch, ktoré sa nachádzajú na štítku, keďže sa 
očakáva, že uvedené účinky sú definované na úrovni Spoločenstva podľa nariadenia
(ES) 1924/2006 použitím nového prístupu oznámeného Európskou komisiou v jej 
tlačovej správe z 27. septembra 2010. 

Prijatie tohto opatrenia, ktoré definuje rozsah rastlín, ktoré môžu byť 
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použité na fyziologické účely, je považované za nevyhnutné na zabezpečenie 
spokojnosti spotrebiteľov.

10. Odkazy na základné texty: Dôvodová správa, vypracovaná aj na účely 
oznámenia návrhu podľa článku 19 smernice 2000/13/ES, je priložená.

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Nie

15. V čase oznámenia neboli k dispozícii žiadne informácie o hodnotení 
vplyvu

16. Aspekty technických prekážok obchodu

NIE - Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Nie - Návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie 

Catherine Day
Segretario generale
Commissione europea

Punto di contatto Direttiva 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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