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č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva trhový po-
riadok pre mlieko (oznámenie č. 683/2002 Z. z.)
v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003
č. 3622/2003-100 (oznámenie č. 18/2004 Z. z.).

§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. novembra
2005.

Zsolt Simon, v. r.
minister
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. októbra 2005 č.3493/2005-100,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu

Slovenskej republiky upravujúca
označovanie potravín v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky podľa § 3 ods.1 a § 30 ods.1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca označovanie po-
travín v znení výnosu Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky zo 14. februára
2005 č. 1761/2005 – 100 a v znení výnosu Minis-
terstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. augusta 2005 č. 3069/2005 – 100 sa mení
a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3a v stĺpci „Výrobky vyrobené
z týchto zložiek, ktoré sú dočasne vylúčené“
pri zložke „Ryby“, text prvej zarážky znie:

„- rybacia želatína použitá ako nosič vitamínov,
karotenoidov a aromatických látok“.

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6. Smernica Komisie 2005/63/ES z 3. októbra
2005, ktorou sa opravuje smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2005/26/ES, ktorou sa
ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok
dočasne vylúčených z prílohy IIIa k smernici
2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2005).“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 25. novembra
2005.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

                            Rudolf Zajac, v. r.                                                        Zsolt Simon, v. r.




