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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
SMĚRNICE KOMISE 2003/7/ES
ze dne 24. ledna 2003,
kterou se mění podmínky pro povolení kanthaxanthinu v krmivech v souladu se směrnicí Rady
70/524/EHS
(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (1), naposledy
pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 (2), a zejména na
článek 9r uvedené směrnice,

Podmínky pro povolení kanthaxanthinu (E 161g) v krmivu se
mění podle údajů v příloze této směrnice.

vzhledem k těmto důvodům:

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
1. září 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Podle směrnice 70/524/EHS je používání kanthaxanthinu jako doplňkové látky za určitých podmínek povoleno.
V roce 1997 došel Vědecký výbor pro potraviny (SCF)
k závěru, že přijatelná denní dávka (ADI) kanthaxanthinu pro člověka může být stanovena na 0,03 mg/kg
tělesné hmotnosti.
Ve světle toho, že SCF změnil přijatelnou denní dávku,
přezkoumal Vědecký výbor pro výživu zvířat (SCAN)
přípustné obsahy kanthaxanthinu v krmivu pro lososovité ryby, brojlery a nosnice, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitelů. SCAN prohlásil, že bezpečnost spotřebitelů bude zajištěna stanovením maximální koncentrace
kanthaxanthinu 25 mg/kg krmiva pro lososovité ryby
a brojlery a 8 mg/kg krmiva pro nosnice.
Dosavadní povolení pro kanthaxanthin vyžadují změnu
pro větší ochranu zdraví spotřebitelů.
Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem
Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

(1) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
(2) Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.

Článek 2

Budou tyto předpisy používat od 1. prosince 2003.
Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po
vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 24. ledna 2003.
Za Komisi
David BYRNE
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PŘÍLOHA

Číslo ES

Doplňková látka

Chemický
vzorec,
popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální
stáří

Minimální
obsah

Maximální
obsah
Jiná ustanovení

Konec platnosti
povolení

CS

mg/kg kompletního
krmiva

Barviva včetně pigmentů
1. Karotenoidy a xantofyly
E 161 g

Kanthaxanthin

C40H52O2

Drůbež
nosnic

s

výjimkou

–

–

3. Barviva povolená právními předpisy
Společenství k barvení krmiv, kromě
patentové modři V, kyselé brilantní
zeleně BS a kanthaxanthinu

–

Směs kanthaxanthinu s jinými karotenoidy
a xantofyly je povolena za předpokladu,
že celkový obsah směsi nepřesáhne
80 mg/kg kompletního krmiva

bez omezení

8

Směs kanthaxanthinu s jinými karotenoidy
a xantofyly je povolena za předpokladu,
že celkový obsah směsi nepřesáhne
80 mg/kg kompletního krmiva

bez omezení

–

–

25

Použití je povoleno pouze od stáří
6 měsíců.
Směs kanthaxanthinu s astaxanthinem je
povolena za předpokladu, že celkový
obsah směsi nepřesáhne 100 mg/kg
kompletního krmiva

bez omezení

Psi, kočky a okrasné ryby

–

–

–

–

bez omezení

Všechny druhy nebo
kategorie
zvířat
s výjimkou psů a koček

–

–

–

U krmiv jsou povoleny pouze ve výrobcích zpracovaných z:
i) odpadů potravin;
ii) jiných základních surovin s výjimkou
obilovin a maniokové mouky, denaturovaných těmito činidly nebo barvených během technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace při výrobě

bez omezení

Psi

–

–

–

bez omezení

Kočky

–

–

–

bez omezení
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Losos, pstruh
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Nosnice

25

Doplňková látka

Minimální
obsah

Maximální
obsah
Jiná ustanovení

mg/kg kompletního
krmiva

Konec platnosti
povolení

Všechny druhy nebo
kategorie
zvířat
s výjimkou drůbeže,
lososa, pstruha,
psů
a koček

–

–

–

U krmiv je povolen pouze ve výrobcích
zpracovaných z:
i) odpadů potravin;
ii) jiných základních surovin s výjimkou
obilovin a maniokové mouky, denaturovaných těmito činidly nebo barvených během technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace při výrobě

bez omezení

Psi

–

–

–

–

bez omezení

Kočky

–

–

–

–

bez omezení

Drůbež
s
výjimkou
nosnic, losos, pstruh

25

U krmiv je povolen pouze ve výrobcích
zpracovaných z:
i) odpadů potravin;
ii) jiných základních surovin s výjimkou
obilovin a maniokové mouky, denaturovaných těmito činidly nebo barvených během technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace při výrobě

bez omezení

Nosnice

8

U krmiv je povolen pouze ve výrobcích
zpracovaných z:
i) odpadů potravin;
ii) jiných základních surovin s výjimkou
obilovin a maniokové mouky, denaturovaných těmito činidly nebo barvených během technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace při výrobě

bez omezení

CS

3.1 Kanthaxanthin povolený právními
předpisy Společenství k barvení
potravin

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální
stáří
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Číslo ES

Chemický
vzorec,
popis
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