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Vec 

Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I Nariadenia (ES)č. 

1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate 

FL číslo 21.001 na zozname Únie o arómach 

- i n f o r m á c i a  

 

 

Dňa 17. 4. 2018 na pracovnom stretnutí Stáleho výboru PAFF – Sekcia nové potraviny a 

toxikologická bezpečnosť potravinového reťazca (ďalej len „Stály výbor“)  bol prijatý návrh 

nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I Nariadenia (ES)č. 1334/2008 

Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate na zozname Únie 

o arómach (ďalej len „návrh nariadenia“) s platnosťou na obmedzenú dobu 5 rokov.  

Na základe uvedeného v zmysle článku 4 nariadenia (EÚ) č. 873/2012 o prechodných 

opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály, končí 

prechodné obdobie pre potraviny obsahujúce arómy a východiskové materiály uvedené 

v článku 9 písm. b) až f) nariadenia (ES) č. 1334/2008, ktoré sú zákonným spôsobom uvedené 

na trh alebo označené pred 22. aprílom 2018, ale nespĺňajú podmienky častí B až F prílohy 

I k nariadeniu (Es) č. 1334/2008. Návrh nariadenia je momentálne v pripomienkovom konaní, 

až následne bude text návrhu nariadenia publikovaný v Úradnom vestníku EÚ. Napriek 

neskoršiemu publikovaniu sa však uplatňuje od 23. apríla 2018.  

Z horeuvedeného vyplýva, že odo dňa 23. apríla 2018, nie je možné umiestňovať na trh 

Európskej únie arómy a potraviny obsahujúce rumový éter, v zmysle nariadenia označený ako 

pyroligneous distillate FL číslo 21.001. Výnimku budú tvoriť len liehoviny označené ako 

„tuzemský“ a „tuzemak“ s obsahom arómy pyroligneous distillate FL číslo 21.001 spĺňajúcej 

špecifikáciu stanovenú v nariadení a aróma pyroligneous distillate FL číslo 21.001, spĺňajúca 

špecifikáciu stanovenú v nariadení, ktorá bude určená len na výrobu liehovín  „tuzemský“ a 

„tuzemak“.   

  Nakoľko sa rumový éter ako súčasť aróm prípadne aj ako súčasť liehovín používa na 

výrobu cukrárskych výrobkov, zmrzlín a pri príprave pokrmov a miešaných nápojov 

v zariadeniach spoločného stravovania, žiadame Vás o zabezpečenie informovania o tejto 

skutočnosti všetky dotknuté prevádzky spadajúce pod úradnú kontrolu Vašich úradov.  

Zároveň dopĺňame pre informáciu, že v zmysle požiadaviek návrhu nariadenia 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zabezpečí prijatie 

národnej legislatívy pre oblasť liehovín, ktorá bude definovať tradičnú liehovinu s prívlastkom 



„tuzemský“ obsahujúcu pyroligneous distillate FL číslo 21.001 a zároveň sa ňou ustanovia 

podmienky označovania tejto liehoviny za účelom zabezpečenia informovania spotrebiteľa 

o prítomnosti arómy pyroligneous distillate FL číslo 21.001 a o špecifických rizikách 

v súvislosti s prítomnosťou tejto arómy v liehovine, najmä pokiaľ ide o rizikové populačné 

skupiny a to s ohľadom na upozornenie, že liehovina „tuzemský“ nie je vhodná na používanie 

na varenie, pečenie v domácnostiach ani v potravinárskych prevádzkach na výrobu potravín.  

O prijatí národnej legislatívy ako aj o publikovaní textu návrhu nariadenia v Úradnom 

vestníku Európskej únie Vás budeme informovať.  

 Zároveň v prílohe prikladáme návrh nariadenia, ako bol prijatý na Stálom výbore.  

 

 

 

 

 

 

            Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

    hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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