
Upozornenie na zmenu legislatívy v oblasti zakázaných látok v potravinách 

Deriváty hydroxyantracénu (HAD) 
 

Doplnenie nariadenia EP a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok 

a niektorých ďalších látok do potravín o ďalšie zakázané látky – informácia 

 

 

Dňa 8. 4. 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) 2021/468 z 18. marca 2021, 

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1925/2006, pokiaľ ide o botanické druhy obsahujúce derivátyhydroxyantracénu, ktorým 

Komisia zaradila deriváty hydroxyantracénu (HAD) do prílohy III, časť A a C nariadenia 

EP a Rady (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých 

ďalších látok do potravín. Podrobnosti nájdete v preambule nariadenia komisie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0468 

 

HAD sa v minulosti často používali vo výživových doplnkoch. Prirodzene sú súčasťou 

niektorých rastlín z rôznych čeľadí a druhov (napr. deriváty zistené v koreni a pakoreni Rheum 

palmatum L. a/alebo Rheum officinale Baillon a/alebo ich hybridoch; v listoch alebo plodoch 

Cassia senna L.; v kôre Rhamnus frangula L., kôre Rhamnus purshiana DC. a v listoch Aloe 

barbadensis Miller a/alebo rôznych druhov Aloy, najmä Aloe ferox Miller a jej hybridov). 

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa problematikou HAD zaoberal od roku 2013. 

HAD konzumované vo vysokých dávkach môžu spotrebiteľom spôsobiť zdravotné 

komplikácie zažívacieho traktu a sú považované za genotoxické a karcinogénne. 

Na základe uvedeného sa v prílohe III časť A nariadenia (ES) č. 1925/2006, kde sú uvedené 

látky, ktorých použitie je v potravinách zakázané doplnili aj „prípravky z listov druhu Aloe 

obsahujúce deriváty hydroxyantracénu“.  

 

Nakoľko listy rastliny Aloe sú v rôznych formách používané vo výživových doplnkoch a sú 

súčasťou viacerých výživových doplnkov, ktoré sa nachádzajú na trhu, dovoľujeme si 

upozorniť zodpovedných prevádzkovateľov na dodržiavanie požiadaviek nariadenia (ES) 

č. 1925/2006. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1925&from=EN 

 

 

Povinnosťou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku zodpovedného za umiestnenie na trh 

výživových doplnkov s vyššie uvedenými zložkami vrátane výživových doplnkov obsahujúcich 

Aloe je preukázať súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1925/2006 (tzn., že neobsahujú 

deriváty hydroxyantracénu) napr. aboratórnou analýzou z akreditovaného laboratória.  

Pre informáciu uvádzame, že hydroxyantracény v potravinách analyzuje napr. NRL pre 

mykotoxíny a rastlinné toxíny na SZPI v Prahe. 
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