U" RADNY" VESTNI"K EURO" PSKEJ U" NIE 30.4.2004
NARIADENIE EURO" PSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č . 852/2004 z 29. aprı́la 2004 o hygiene potravı́n

U" radný vestnı́k Euró pskej ú nie 13/zv. 34 PRI"LOHA II
VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY PRE VŠETKÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV
(OKREM PRÍPADOV, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE PRÍLOHA I)

ÚVOD
Kapitoly V až XII sa uplatň ujú na vš etky stupne vý roby, spracovania a distribú cie potravı́n a zvyš né kapitoly sa
uplatň ujú takto:
— kapitola I sa uplatň uje na vš etky potraviná rske priestory, okrem priestorov, na ktoré sa uplatň uje kapitola III
— kapitolaIIsauplatň ujenavš etkymiestnosti,vktorý chsapotravinypripravujú ,oš etrujú alebospracú vajú ,okrem
jedá lenský ch priestorov, na ktoré sa uplatň uje kapitola III
— kapitola III sa uplatň uje na priestory, ktoré sú uvedené v ná zve tejto kapitoly
— kapitola IV sa uplatň uje na vš etku prepravu.

KAPITOLA I
Všeobecné požiadavky na potravinárske priestory (iné, ako sú uvedené v kapitole III)
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Potraviná rske priestory sa musia udrž iavať v č istote a v dobrom stave ú drž by.
Usporiadanie, rieš enie, konš trukcia, umiestnenie a veľkosť potraviná rskych priestorov musia
1. a) umož ňovať primeranú ú drž bu, č istenie a/alebo dezinfekciu, zabraň ovať alebo minimalizovať
kontaminá ciu prená š anú vzduchom a poskytovať primeraný pracovný priestor umož ňujú ci
hygienické vykoná vanie vš etký ch operá ciı́;
2. b) byť také , aby chrá nili pred hromadenı́m sa neč istoty, stykom s toxický mi materiá lmi,
opadá vanı́m č astı́c do potravı́n a vytvá ranı́m sa kondenzá cie alebo než iaducej plesne na povrchoch;
3. c) umož ňovať sprá vne hygienické praktiky vrá tane ochrany proti kontaminá cii, a najmä kontrolu
š kodcov; a
4. d) tam, kde je to potrebné , poskytovať vhodné manipulač né a skladovacie podmienky s
regulovanou teplotou a dostatoč nou kapacitou na uchová vanie potravı́n pri vhodný ch teplotá ch a
musia byť rieš ené tak, aby umož ňovali tieto teploty monitorovať a tam, kde je to potrebné ,
zaznamená vať.
Musı́ byť k dispozı́cii dostatoč ný poč et splachovacı́ch zá chodov, ktoré sú napojené na ú č inný kanalizač ný
systé m. Zá chody sa nesmú otvá rať priamo do miestnostı́, v ktorý ch sa manipuluje s potravinami.
Musı́ byť k dispozı́cii dostatoč ný poč et umý vadiel, ktoré sú vhodne umiestnené a urč ené na umý vanie rú k.
Umý vadlá na umý vanie rú k musia byť vybavené prı́vodom teplej a studenej teč úcej vody, prostriedkami na
umý vanie rú k a na ich hygienické osuš enie. Kde je to potrebné , musia byť zariadenia na umý vanie potravı́n
oddelené od zariadenı́ na umý vanie rú k.
Musia byť vhodné a dostatoč né prostriedky na prirodzené alebo mechanické vetranie. Musı́ sa zabrá niť
mechanické mu prú deniu vzduchu z kontaminovanej oblasti do č istej oblasti. Vetracie systé my musia byť
zostrojené tak, aby umož ňovali ľahký prı́stup k filtrom a ostatný m č astiam, ktoré si vyž adujú č istenie alebo
vý menu.
Hygienické zariadenia musia mať dostatoč né prirodzené alebo mechanické vetranie.
Potraviná rske priestory musia mať primerané prirodzené a/alebo umelé osvetlenie.

8.

Kanalizač né zariadenia musia byť primerané ú č elu, na ktorý sú urč ené . Musia byť navrhnuté a
skonš truované tak, aby zabraň ovali riziku kontaminá cie. Ak sú odtokové kaná ly č iastoč ne alebo ú plne
otvorené , musia byť vyhotovené tak, aby sa zabezpeč ilo, ž e odpad neteč ie z kontaminovanej oblasti smerom
k č istej oblasti alebo do č istej oblasti, najmä oblasti, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktoré mô ž u
predstavovať vysoké riziko pre koneč né ho spotrebiteľa.
9. Tam, kde je to potrebné , musia byť poskytnuté primerané zariadenia na prezliekanie zamestnancov.
10. Ci istiace a dezinfekč né prostriedky sa nesmú skladovať v priestoroch, v ktorý ch sa manipuluje s potravinami.

KAPITOLA II
Osobitné požiadavky v miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú, ošetrujú alebo spracúvajú (okrem
jedálenských priestorov a priestorov uvedených v kapitole III)
1.

V miestnostiach, kde sa potraviny pripravujú , oš etrujú alebo spracú vajú (okrem jedá lenský ch oblastı́ a
priestorov uvedený ch v kapitole III, ale vrá tane miestnostı́ nachá dzajú cich sa v dopravný ch prostriedkoch)
musı́ vyhotovenie a usporiadanie dovoľovať sprá vne praktiky hygieny potravı́n, vrá tane ochrany pred
kontaminá ciou medzi operá ciami a poč as nich. Najmä
a) povrchy podlá h sa musia udrž iavať v neporuš enom stave a musia byť ľahko č istiteľné a tam, kde je
to potrebné , dezinfikovateľné . Toto si vyž aduje použ itie nepriepustný ch, nesavý ch, umý vateľný ch a
netoxický ch materiá lov, ak prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku nepresvedč ı́ prı́sluš ný orgá n, ž e sú
vhodné iné použ ité materiá ly. Tam, kde je to vhodné , musia podlahy umož ňovať primeraný odvod vody
z povrchu;
b) povrchy stien musia byť udrž iavané v neporuš enom stave a musia byť ľahko č istiteľné a tam, kde je
to potrebné , dezinfikovateľné . Toto si vyž aduje použ itie nepriepustný ch, nesavý ch, umý vateľný ch a
netoxický ch materiá lov a hladký povrch až do vý šky vhodnej pre operá cie, ak prevá dzkovateľ
potraviná rskeho podniku nepresvedč ı́ prı́sluš ný orgá n, ž e sú vhodné iné použ ité materiá ly;
c) stropy (alebo vnú torný povrch zastreš enia tam, kde nie sú stropy) a stropné konš trukcie musia byť
vyhotovené a povrchovo upravené tak, aby zamedzovali hromadeniu neč istoty a obmedzovali
kondenzá ciu, rast než iaducej plesne a opadá vanie č astı́c;
d) okná a ostatné otvory musia byť skonš truované tak, aby zabraň ovali hromadeniu neč istoty. Tie,
ktoré sa dajú otvoriť do vonkajš ieho prostredia, musia byť, kde je to potrebné , vybavené sieťkami proti
hmyzu, ktoré sa dajú ľahko vyberať na č istenie. Ak by mali otvorené okná za ná sledok kontaminá ciu,
musia zostať okná poč as vý roby zatvorené a zaistené ;
e) dvere musia byť ľahko č istiteľné a tam, kde je to potrebné , dezinfikovateľné . Toto si vyž aduje
použ itie hladký ch a nesavý ch povrchov, ak prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku nepresvedč ı́
prı́sluš ný orgá n, ž e sú vhodné iné použ ité materiá ly; a
f) povrchy (vrá tane povrchov zariadenı́) v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami a najmä tie,
ktoré prichá dzajú do styku s potravinami musia byť udrž iavané v ná lež itom stave a musia byť ľahko
č istiteľné a tam, kde je to potrebné , dezinfikovateľné . Toto si vyž aduje použ itie hladký ch, umý vateľný ch
nehrdzavejú cich a netoxický ch materiá lov, ak prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku nepresvedč ı́
prı́sluš ný orgá n, ž e sú vhodné iné použ ité materiá ly.

2.
3.

Tam, kde je to potrebné , musia byť k dispozı́cii primerané zariadenia na č istenie, dezinfekciu a skladovanie
pracovný ch pomô cok a vybavenia. Tieto zariadenia musia byť zhotovené z nehrdzavejú cich materiá lov,
musia sa dať ľahko č istiť a mať dostatoč ný prı́vod teplej a studenej vody.
Tam, kde je to potrebné , musı́ sa zabezpeč iť primerané umý vanie potravı́n. Kaž dá vý levka alebo iné také to
zariadenie na umý vanie potravı́n musı́ mať dostatoč ný prı́vod teplej a studenej pitnej vody v sú lade s
pož iadavkami kapitoly VII a musı́ sa udrž iavať č isté a tam, kde je to potrebné , musı́ byť dezinfikované .

KAPITOLA III
Požiadavky na pojazdné a/alebo dočasné priestory (ako napríklad stany, trhové stánky, pojazdné predajné
vozidlá), priestory využívané hlavne ako súkromný obytný dom, ale kde sa pravidelne pripravujú potraviny
na uvedenie na trh a predajné automaty
1.
2.

Priestory a predajné automaty musia byť v prakticky uskutoč niteľnej miere umiestnené , navrhnuté ,
skonš truované a udrž iavané v č istote a v dobrom stave ú drž by tak, aby sa zabrá nilo riziku kontaminá cie,
najmä zvieratami a š kodcami.
Najmä tam, kde je to potrebné

a) musia byť k dispozı́cii vhodné zariadenia pre dodrž iavanie dostatoč nej osobnej hygieny (vrá tane
zariadenı́ na hygienické umý vanie a osuš enie rú k, hygienický ch sociá lnych zariadenı́ a zariadenı́ na
prezliekanie);
b) musia byť povrchy prichá dzajú ce do styku s potravinami v ná lež itom stave a musia sa dať ľahko
č istiť a tam, kde je to potrebné , dezinfikovať. Toto si vyž aduje použ itie hladký ch, umý vateľný ch
nehrdzavejú cich a netoxický ch materiá lov, ak prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku nepresvedč ı́
prı́sluš ný orgá n, ž e sú vhodné iné použ ité materiá ly;
c) tam, kde je to potrebné , musia byť primerané zariadenia na č istenie pracovný ch pomô cok a
vybavenia a kde je to potrebné , na ich dezinfekciu;
d) ak sa potraviny ako sú č asť operá ciı́ potraviná rskeho podniku č istia, musı́ sa primerane zabezpeč iť,
aby sa tá to operá cia mohla vykoná vať hygienicky;
e) musı́ byť k dispozı́cii dostatoč né zá sobovanie teplou a/alebo studenou vodou;
f) musı́ byť k dispozı́cii primeraný systé m alebo zariadenia na hygienické skladovanie a likvidá ciu
nebezpeč ný ch a/alebo nejedlý ch lá tok a odpadu (č i už tekuté ho alebo pevné ho);
g) musia byť k dispozı́cii primerané zariadenia a/alebo systé m opatrenı́ na dodrž iavanie a
monitorovanie vhodný ch teplotný ch podmienok potravı́n;
h) musia sa potraviny v prakticky uskutoč niteľnej miere umiestň ovať tak, aby sa zabrá nilo riziku
kontaminá cie.
KAPITOLA IV
Preprava
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dopravné prostriedky a/alebo kontajnery použ ıv
́ ané na prepravu potravı́n sa musia udrž iavať v č istote a v
dobrom stave ú drž by, aby chrá nili potraviny pred kontaminá ciou a tam, kde je to potrebné , musia byť
navrhnuté a skonš truované tak, aby dovoľovali dostatoč né č istenie a/alebo dezinfekciu.
Lož né priestory vozidiel a/alebo kontajnery sa nesmú nepouž ıv
́ ať na prepravu nič oho iné ho okrem potravı́n,
ak by to mohlo mať za ná sledok kontaminá ciu.
Ak sa dopravné prostriedky a/alebo kontajnery použ ıv
́ ajú na prepravu č ohokoľvek iné ho okrem potravı́n
alebo na prepravu odliš ný ch potravı́n v rovnakom č ase, musı́ byť, kde je to potrebné , ú č inné oddelenie
vý robkov.
Voľne lož ené prepravované potraviny v tekutej, granulovanej alebo prá š kovej forme sa musia prepravovať v
ná drž iach a/alebo kontajneroch/cisterná ch vyhradený ch na prepravu potravı́n. Tieto kontajnery musia byť
viditeľný m a nezmazateľný m spô sobom zreteľne označ ené v jednom alebo viacerý ch jazykoch spoloč enstva,
aby bolo vidieť, ž e sa pož ıv
́ ajú na prepravu potravı́n, alebo musia byť označ ené „len pre potraviny“.
Ak boli dopravné prostriedky a/alebo kontajnery použ ité na prepravu č ohokoľvek iné ho okrem potravı́n
alebo na prepravu odliš ný ch potravı́n, musı́ byť medzi naklá dkami ú č inné č istenie, aby sa zabrá nilo riziku
kontaminá cie.
Potraviny musia byť v dopravný ch prostriedkoch a/alebo kontajneroch umiestnené a chrá nené tak, aby sa
minimalizovalo riziko kontaminá cie.
Tam, kde je to potrebné , musia byť dopravné prostriedky a/alebo kontajnery schopné uchová vať potraviny
pri vhodný ch teplotá ch a musia umož ňovať monitorovanie tý chto teplô t.
KAPITOLA V
Požiadavky na zariadenia

1.

2.
3.

Vš etky predmety, prı́sluš enstvo a zariadenia, s ktorý m potraviny prichá dzajú do styku, musia byť
a) ú č inne č istené a tam, kde je to potrebné , dezinfikované . Ci istenie a dezinfekcia sa musı́ vykoná vať s
dostatoč nou frekvenciou, aby sa zabrá nilo aké mukoľvek riziku kontaminá cie;
b) skonš truované tak, byť z taký ch materiá lov a byť udrž iavané v takom dobrom technickom stave a
poriadku, aby sa minimalizovalo aké koľvek riziko kontaminá cie;
c) s vý nimkou nevratný ch kontajnerov a obalov vyhotovené z taký ch materiá lov a udrž iavané v takom
dobrom technickom stave a poriadku, aby bolo mož né udrž iavať ich č isté a tam, kde je to potrebné ,
dezinfikovať ich; a
d) inš talované taký m spô sobom, aby sa umož nilo dostatoč né č istenie zariadenia a okolité ho priestoru.
Tam, kde je to potrebné , musı́ byť zariadenie vybavené vš etký mi vhodný mi kontrolný mi prı́strojmi, aby sa
zabezpeč ilo splnenie cieľov tohto nariadenia.
Ak sa na zabrá nenie koró zii zariadenia a kontajnerov použ ıv
́ ajú chemické prı́sady, musia sa použ ıv
́ ať v
sú lade so sprá vnou praxou.

KAPITOLA VI
Potravinársky odpad
1.

Potraviná rsky odpad, nejedlé vedľajš ie produkty a iný odpad sa musı́ č o najrý chlejš ie odstraň ovať
z miestnostı́, v ktorý ch sa nachá dzajú potraviny tak, aby sa zabrá nilo jeho hromadeniu.
2. Potraviná rsky odpad, nejedlé vedľajš ie produkty a iný odpad sa ukladá do uzatvá rateľný ch kontajnerov,
pokiaľ prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku nemô ž e prı́sluš né mu orgá nu preuká zať, ž e sú vhodné iné
typy použ ıv
́ aný ch kontajnerov alebo systé mov odstraň ovania odpadu. Tieto kontajnery musia mať vhodnú
konš trukciu, byť udrž iavané v ná lež itom stave, byť ľahko č istiteľné a podľa potreby, dezinfikovateľné .
3. Musı́ sa primerane zabezpeč iť skladovanie a likvidá cia potraviná rskeho odpadu, nepož ıv
́ ateľný ch vedľajš ıć h .
produktov a iné ho odpadu. Sklady odpadu musia byť skonš truované a vedené taký m spô sobom, aby bolo
mož né udrž iavať ich v č istote a tam, kde je to potrebné , bez zvierat a š kodcov.
4. Vš etok odpad sa musı́ odstraň ovať hygienický m a pre ž ivotné prostredie priaznivý m spô sobom v sú lade s
prá vnymi predpismi spoloč enstva uplatniteľný mi v tomto zmysle a nesmie predstavovať priamy alebo
nepriamy zdroj kontaminá cie.
KAPITOLA VII
Zásobovanie vodou
1.

2.
3.
4.
5.
6.

a) Musı́ byť zabezpeč ené dostatoč né zá sobovanie pitnou vodou, ktorá sa použ ije vž dy, keď je potrebné
zabezpeč iť, aby sa potraviny nekontaminovali;
b) Pri celý ch produktoch rybolovu sa smie použ iť č istá voda. Ci istá morská voda sa smie použ iť pri ž ivý ch
lastú rnikoch, ostnatokož coch, plá š ťovcoch a morský ch ulitnı́koch; č istá voda sa smie použ iť tiež na
vonkajš ie oplachovanie. Ak sa použ ıv
́ a taká to voda, musia byť k dispozı́cii primerané zariadenia na jej
dodá vku.
Ak sa použ ıv
́ a nepitná (ú ž itková ) voda, naprı́klad na protipož iarne ú č ely, vý robu pary, chladenie a iné
podobné ú č ely, musı́ cirkulovať v samostatnom ná lež ite označ enom systé me. Nepitná (ú ž itková ) voda nesmie
byť napojená alebo nesmie byť umož nený jej spä tný tok do systé mov pitnej vody.
Recyklovaná voda použ ıv
́ aná pri spracovanı́ alebo ako zlož ka nesmie predstavovať riziko kontaminá cie. Musı́
mať rovnakú kvalitu ako pitná voda, pokiaľ prı́sluš ný orgá n nie je presvedč ený , ž e kvalita vody nemô ž e
ovplyvniť hygienickú neš kodnosť potraviny v jej koneč nej forme.
Ľad, ktorý prichá dza do styku s potravinami, alebo ktorý mô ž e kontaminovať potraviny musı́ byť vyrobený z
pitnej vody alebo, ak sa použ ıv
́ a na chladenie celý ch produktov rybolovu, z č istej vody. Musı́ byť vyrobený ,
musı́ sa manipulovať s nı́m a musı́ sa skladovať v podmienkach, ktoré ho chrá nia pred kontaminá ciou.
Para použ ıv
́ aná v priamom styku s potravinami nesmie obsahovať ž iadnu lá tku, ktorá predstavuje riziko pre
zdravie alebo by mohla kontaminovať potraviny.
Ak sa potraviny tepelne oš etrujú v hermeticky uzavretý ch obaloch, musı́ sa zabezpeč iť, aby voda použ ıv
́ aná na
chladenie obalov po tepelnom oš etrenı́ nebola zdrojom kontaminá cie pre potraviny.
KAPITOLA VIII
Osobná hygiena

1.
2.

Kaž dá osoba pracujú ca v oblasti, v ktorej sa manipuluje s potravinami, musı́ dodrž iavať vysoký stupeň
osobnej č istoty a nosiť vhodný , č istý odev a kde je to potrebné , ochranný odev.
Zi iadnej osoba, ktorá trpı́ alebo je nosič om ochorenia, ktoré sa mô ž e prená š ať potravinami, alebo je
postihnutá , naprı́klad infikovaný mi poraneniami, kož ný mi infekciami, vredmi alebo hnač kou sa nepovoľuje
manipulovať s potravinami alebo vstupovať v akomkoľvek postavenı́ do akejkoľvek oblasti, v ktorej sa
manipuluje s potravinami, ak existuje pravdepodobnosť priamej alebo nepriamej kontaminá cie. Kaž dá takto
postihnutá osoba, ktorá je zamestnaná v potraviná rskom podniku, a ktorá by mohla prı́sť do styku s
potravinami, musı́ ochorenie alebo prı́znaky, a ak je to mož né , ich prı́činu, okamž ite hlá siť prevá dzkovateľovi
potraviná rskeho podniku.
KAPITOLA IX
Ustanovenia uplatniteľné na potraviny

1.

Prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku nesmie prijať suroviny alebo zlož ky okrem ž ivý ch zvierat alebo
prijať aký koľvek iný materiá l použ ıv
́ aný pri spracovanı́ vý robkov, ak je o nich zná me alebo, ak mož no
odô vodnene oč aká vať, ž e sú kontaminované parazitmi, patogé nnymi mikroorganizmami alebo toxický mi,
rozkladný mi alebo cudzı́mi lá tkami do takej miery, ž e aj potom, keď prevá dzkovateľ potraviná rskeho podniku

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

hygienicky uplatnı́ bež né postupy triedenia a/alebo prı́pravy alebo spracovania, boli by koneč né vý robky
nevhodné na ľudskú spotrebu.
Suroviny a vš etky zlož ky skladované v potraviná rskom podniku sa musia uchová vať vo vhodný ch
podmienkach navrhnutý ch a urč ený ch na to, aby zabraň ovali ich š kodlivé mu kazeniu sa a chrá nili ich pred
kontaminá ciou.
Potraviny sa musia na vš etký ch stupň och vý roby, spracovania a distribú cie chrá niť pred akoukoľvek
kontaminá ciou, ktorá by mohla spô sobiť, ž e potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, š kodlivé pre
zdravie alebo kontaminované taký m spô sobom, ž e by bolo bezdô vodné oč aká vať, ž e by sa mohli v takom stave
konzumovať.
Musia sa zaviesť primerané postupy na kontrolu š kodcov. Tiež sa musia zaviesť primerané postupy na
zabrá nenie prı́stupu domá cich zvierat do miest, kde sa potraviny pripravujú , manipuluje sa s nimi alebo, kde
sa skladujú (alebo, ak to v osobitný ch prı́padoch prı́sluš ný orgá n povolı́, na zabrá nenie tomu, aby mal taký to
prı́stup za ná sledok kontaminá ciu).
Suroviny, zlož ky, medziprodukty a hotové vý robky, ktoré mô ž u podporovať množ enie sa patogé nnych
mikroorganizmov alebo tvorbu toxı́nov, sa nesmú uchová vať pri teplotá ch, ktoré by mohli mať za ná sledok
riziko pre zdravie. Chladiarenský reťazec sa nesmie preruš ovať. Na prispô sobenie sa praktický m podmienkam
poč as prı́pravy, prepravy, skladovania, vystavovania a podá vania potravı́n sa vš ak povoľuje obmedzený č as
mimo regulovanej teploty, ak to nebude mať za ná sledok riziko pre zdravie. Potraviná rske podniky, ktoré
vyrá bajú spracované potraviny, manipulujú s nimi a balia ich, musia mať vhodné dostatoč ne veľké miestnosti
na skladovanie surovı́n oddelené od spracované ho materiá lu a dostatoč né oddelené chladiarenské
skladovanie.
Ak sa majú potraviny uchová vať alebo podá vať pri chladiarenský ch teplotá ch, musia sa po tepelnom
spracovanı́, alebo ak sa nepouž ıv
́ a ž iadny tepelný proces, po koneč nej prı́prave tak rý chlo, ako je to mož né ,
vychladiť na teplotu, ktorá nemá za ná sledok riziko pre zdravie.
Rozmrazovanie potravı́n sa musı́ uskutoč ňovať tak, aby sa minimalizovalo riziko rastu patogé nnych
mikroorganizmov alebo tvorby toxı́nov v potraviná ch. Poč as rozmrazovania sa potraviny nesmú vystavovať
teplotá m, ktoré mô ž u mať za ná sledok riziko pre zdravie. Ak mô ž e odtekajú ca tekutina z rozmrazovacieho
procesu predstavovať riziko pre zdravie, musı́ sa zodpovedajú cim spô sobom odvá dzať. Po rozmrazenı́ sa s
potravinami musı́ zaobchá dzať taký m spô sobom, aby sa minimalizovalo riziko rastu patogé nnych
mikroorganizmov alebo tvorby toxı́nov.
Nebezpeč né a/alebo nepož ıv
́ ateľné lá tky vrá tane krmiva pre zvieratá musia byť ná lež itý označ ené a
skladované v samostatný ch a bezpeč ný ch kontajneroch.
KAPITOLA X

Ustanovenia uplatniteľné na balenie potravín do priameho obalu a balenie do druhého obalu
1.
2.
3.
4.

Materiá l použ ıv
́ aný na balenie do priameho obalu a do druhé ho obalu nesmie byť zdrojom kontaminá cie.
Materiá ly na balenie do priameho obalu sa musia skladovať tak, aby neboli vystavené riziku kontaminá cie.
Ci innosti pri balenı́ do priameho obalu a do druhé ho obalu sa musia vykoná vať tak, aby sa zabrá nilo
kontaminá cii vý robkov. Tam, kde je to vhodné a najmä v prı́pade plechoviek a sklenený ch ná dob, musı́ byť
zabezpeč ená neporuš enosť obalu a jeho č istota.
Materiá l na balenie do priameho obalu a na balenie do druhé ho obalu, ktorý sa opä tovne použ ıv
́ a pre
potraviny, musı́ byť ľahko č istiteľný a tam, kde je to potrebné , dezinfikovateľný .
KAPITOLA XI
Tepelné ošetrenie

Nasledujú ce pož iadavky sa vzťahujú len na potraviny uvá dzané na trh v hermeticky uzavretý ch obaloch:
1.

2.
3.

kaž dý proces tepelné ho oš etrenia použ ıv
́ aný na spracovanie nespracované ho produktu alebo na ďalš ie
spracovanie spracované ho vý robku musı́
a) zvý šiť teplotu kaž dej č asti oš etrené ho vý robku na danú hodnotu poč as dané ho č asu; a
b) zabrá niť, aby sa vý robok poč as procesu kontaminoval;
prevá dzkovatelia potraviná rskych podnikov musia pravidelne kontrolovať hlavné prı́sluš né parametre
(najmä teplotu, tlak, tesnosť uzá verov a mikrobioló giu), aj s použ itı́m automatický ch prı́strojov, aby
zabezpeč ili, ž e použ ıv
́ aný proces dosahuje pož adované ciele;
použ itý proces musı́ zodpovedať medziná rodne uzná vaný m normá m (napr. pasterizá cia, ultravysoká teplota
alebo sterilizá cia).
KAPITOLA XII
Školenie

Prevá dzkovatelia potraviná rskych podnikov musia zabezpeč iť
1.
2.
3.

aby bol nad osobami, ktoré zaobchá dzajú s potravinami, dozor a aby boli primerane ich pracovnej č innosti
pouč ené a/alebo zaš kolené vo veciach hygieny potravı́n;
aby osoby zodpovedné za vypracovanie a dodrž iavanie postupu uvedené ho v č lá nku 5 ods. 1 tohto
nariadenia alebo za vykoná vanie prı́sluš ný ch prı́ruč iek boli primerane vyš kolené v uplatň ovanı́ zá sad
HACCP; a
dodrž iavanie vš etký ch pož iadaviek vnú troš tá tneho prá va, ktoré sa tý kajú š koliacich programov pre osoby
pracujú ce v urč itý ch potraviná rskych sektoroch.

