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VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2004,

kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek
a jejich přípustné množství v potravinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a

tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a

zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství
1)

 stanoví přípustná množství a druhy

kontaminujících látek, toxikologicky významných látek a látek vznikajících činností mikroorganismů, které

smějí potraviny a suroviny obsahovat. Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanoví

zvláštní právní předpisy.
2)



§ 2

(1) Pro hodnocení výskytu jednotlivých kontaminujících látek v potravinách se používá:

a)

nejvyšší přípustné množství (dále jen "NPM"), při jehož překročení je potravina a potravinová surovina

vyloučena z oběhu, je stanoveno v příloze, nebo

b)

přípustné množství (dále jen "PM"), podmínky posouzení potravin podle této limitní hodnoty se řídí

limitní hodnotou stanovenou v příloze pro kontaminující látku histamin.

(2) Kontaminující látky,
3)

 toxikologicky významné látky a látky vznikající činností mikroorganismů,

limity a další podmínky jejich výskytu v potravinách jsou uvedeny v příloze.

(3) Množství nežádoucích příměsí a kontaminujících látek, jejichž obsah v čisté látce (v potravním

doplňku a přídatné látce) je omezen zvláštním právním předpisem,
4)

 se v naředěných formách snižuje podle

stupně naředění.

(4) Stanovené limitní hodnoty jednotlivých kontaminujících látek platí pro jedlý podíl potraviny. Jedlým

podílem se rozumí potravina zbavená nejedlých částí (například slupka, pecky, kosti). Sušené a dehydratované

výrobky se hodnotí, pokud jsou obnovovány s přídavkem vody, ve stavu po obnovení. Zahušťované výrobky se

hodnotí podle limitu pro původní suroviny a přepočtou se koeficientem charakterizujícím příslušnou ztrátu

vody, pokud není určen limit přímo pro zahuštěný nebo sušený výrobek.

(5) Pokud je u potravin určených pro dětskou a kojeneckou výživu uváděno: "na bázi mléka", "na bázi

obilovin" a jiných, rozumí se tím, že výrobek obsahuje více než 50 procent uvedené suroviny. Pokud se uvádí:

"s obsahem ...", rozumí se podíl nižší než 50 procent.

(6) Množství dusičnanů je stanoveno jako dusičnanový iont NO3
-
.

§ 3

Přechodné ustanovení

Potraviny, které byly vyrobeny a uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, se posuzují

podle dosavadních právních předpisů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. května 2004.

Ministr:

MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.



____________________________________________________________

1)

Směrnice Rady č. 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny

erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících oleje

nebo tuky.

Nařízení Komise č. 1014/90/EHS ze dne 24. dubna 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro

definici, označování a obchodní úpravu lihovin.

Nařízení Komise č. 466/2001/ES ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity určitých

kontaminujících látek v potravinách.

Nařízení Rady č. 2375/2001/ES ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Komise č.

466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.

Doporučení Komise č. 201/2002/ES ze dne 4. března 2002 o snížení výskytu dioxinů, furanů a

polychlorovaných bifenylů v krmivech a potravinách.

Nařízení Komise č. 221/2002/ES ze dne 6. února 2002, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, kterým

se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.

Nařízení Komise č. 257/2002/ES ze dne 12. února 2002, kterým se mění nařízení č. 194/97/ES, kterým se

stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách, a nařízení č. 466/2001/ES, kterým

se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.

Nařízení Komise č. 472/2002/ES ze dne 12. března 2002, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES,

kterým se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.

Nařízení Komise č. 563/2002/ES ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, kterým

se stanoví maximální limity určitých kontaminujících látek v potravinách.

Nařízení Komise č. 1425/2003/ES ze dne 11. srpna 2003 týkající se patulinu.

Nařízení Komise č. 2174/2003/ES ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení Komise č.

466/2001/ES, týkající se aflatoxinů.

Nařízení Komise č. 655/2004/ES ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise č. 466/2001/ES,

týkající se dusičnanů v potravinách pro kojence a malé děti.

Nařízení Komise č. 683/2004/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení Komise č.

466/2001/ES, týkající se aflatoxinů a ochratoxinu A v potravinách pro kojence a malé děti.

Nařízení Komise č. 684/2004/ES ze dne 13. dubna 2004, kterým se mění nařízení č. 466/2001/ES, týkající

se dioxinů.

Doporučení komise 2003/10/ES týkající se a koordinující úřední kontrolu potravin ve shodě se směrnicí

91/493/EHS.

2)

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č.

279/2003 Sb.

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

3)

§ 2 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

4)

Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve

znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 305/2004 Sb.

(Odkaz na přílohu ve formátu PDF)


