Přílohy

Příloha č. 1:
Přehled nařízení a směrnic EU souvisejících s horizontální úpravou
potravinového práva

Hygiena a bezpečnost v potravinovém řetězci


Nařízení.

178/2002/ES

stanovující

obecné

principy

a

požadavky

na

potravinové právo, zřizující Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a
stanovující postupy v záležitostech závadnosti potravin.


Nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin.



Nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

Dozor nad potravinami


Nařízení 854/2004/ES, kterým se stanovují specifická pravidla pro organizaci
úředního dozoru nad produkty živočišného původu určenými pro lidskou
spotřebu.

Opatření u potravin rostlinného původu


Nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů.



Nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách
a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich.

Přídatné a pomocné látky a arómata


Nařízení 1332/2008/ES o potravinářských enzymech.



Nařízení 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách.



Směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se potravinových doplňků.



Nařízení 2232/96/ES stanovující postup pro vonné a chuťové látky určené pro
použití do potravin.



Nařízení 2065/2003/ES o kouřových arómatech používaných nebo vhodných
k použití v potravinách.



Nařízení

1334/2008/ES

o potravinářských

přídatných

látkách

určených

k aromatizaci.
Ozařování potravin


Směrnice č. 1999/2/ES o harmonizaci práva členských států týkajícího se
potravin a složek potravin ošetřených ionizujícím zářením.



Směrnice 1999/3/ES se seznamem potravin a složek potravin ošetřených
ionizujícím zářením.

Označování potravin


Nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,



Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů.



Směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitelů uváděním cen u potravin nabízených
spotřebiteli.



Směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin. Bude zrušeno
13/12/2014 nařízením 1169/2011/EU.



Směrnice 2000/13/ES o harmonizaci předpisů členských států týkaj ících se
označování, prezentace a reklamy u potravin. Bude zrušeno 13/12/2014
nařízením 1169/2011/EU.



Směrnice 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin
obsahujících kofein. Bude zrušeno 13/12/2014 nařízením 1169/2011/EU.



Nařízení 608/2004/ES o označování potravin a potravinových přísad s
přídavkem

fytosterolů,

esterů

fytosterolu,

fytostanolů

a/nebo

esterů

phytostanolu. Bude zrušeno 13/12/2014 nařízením 1169/2011/EU.


Nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních při označování
potravin



Nařízení 353/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti
o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení 1924/2006/ES.



Nařízení 41/2009/ES o složení a označování potravin vhodných pro osoby
s nesnášenlivostí lepku.

Tradiční speciality


Nařízení 509/2006/ES o zemědělských produktech a potravinách, jež
představují zaručené tradiční speciality (Rejstřík „zaručených tradičních
specialit“).

Hmotnosti a objemy


Směrnice 76/211/EHS o balení určitých balených výrobků podle hmotnosti
nebo objemu.



Směrnice 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se jednotek měření.

Zvláštní výživa a doplňky stravy


Směrnice 96/8/ES o potravinách pro nízkoenergetickou výživu při snižování
hmotnosti.



Směrnice ES č. 1999/21/ES o dietních potravinách pro speciální léčebné
účely.



Směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států
týkajících se potravinových doplňků.



Směrnice 2006/141/ES o počáteční a pokračovací kojenecké.



Nařízení 1925/2006/ES o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých
dalších látek do potravin („nařízení o fortifikaci“).



Směrnice 2009/39/ES o potravinách určených pro zvláštní výživu (rámcová
směrnice o dietetických potravinách).

Zmrazené potraviny


Směrnice 89/108/EHS o zmrazených potravinách pro lidskou spotřebu.



Nařízení 37/2005/ES o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných
a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské
spotřebě.

Produkty ekologického zemědělství


Nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení.



Nařízení

889/2008/ES,

kterým

se

stanoví

prováděcí

pravidla

k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických
produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.


Nařízení 66/2010/ES, o ekoznačce EU.

