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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25.1.2003

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιανουαρίου 2003
περί της τροποποίησης των όρων έγκρισης της κανθαξανθίνης στις ζωοτροφές σύµφωνα µε την οδηγία
70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1756/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 9Τ,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ η πρόσθετη ύλη κανθαξανθίνη εγκρίνεται υπό ορισµένους όρους.

(2)

Το 1997 η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η αποδεκτή ηµερήσια πρόσληψη κανθαξανθίνης για τον άνθρωπο µπορεί να καθοριστεί σε
0,03 mg/kg βάρους σώµατος.

(3)

Υπό το πρίσµα της αναθεώρησης από την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων της ηµερήσιας αποδεκτής πρόσληψης, η
επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων επανεξέτασε τα επίπεδα της κανθαξανθίνης στις ζωοτροφές για
σαλµονίδες, κοτόπουλα πάχυνσης και ωοτόκους όρνιθες για
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των καταναλωτών. Η επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων δήλωσε ότι η
ασφάλεια των καταναλωτών θα εξασφαλιστεί από τον καθορισµό της µέγιστης συγκέντρωσης της κανθαξανθίνης σε
25 mg/kg τροφής για σαλµονίδες και κοτόπουλα πάχυνσης
και σε 8 mg/kg τροφής για τις ωοτόκους όρνιθες.

(4)

Οι τρέχουσες εγκρίσεις κανθαξανθίνης πρέπει να τροποποιηθούν για να παρέχουν µεγαλύτερη προστασία για την υγεία
του καταναλωτή.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Οι όροι έγκρισης της κανθαξανθίνης [E 161g] στις ζωοτροφές τροποποιούνται σύµφωνα µε τις εγγραφές του παραρτήµατος της
παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε τη
παρούσα οδηγία έως την 1η Σεπτεµβρίου 2003 το αργότερο.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις ανωτέρω διατάξεις από την 1η
∆εκεµβρίου 2003.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. ΕΚ

Πρόσθετη ύλη
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περιγραφή
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Λοιπές προϋποθέσεις

Λήξη ισχύος
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Η ανάµειξη κανθαξανθίνης µε άλλα καροτινοειδή
και ξανθοφύλλες επιτρέπεται εφόσον η συνολική
συγκέντρωση του µείγµατος δεν υπερβαίνει τα
80 mg/kg στην πλήρη ζωοτροφή

Επ’ αόριστον
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Η ανάµειξη κανθαξανθίνης µε άλλα καροτινοειδή
και ξανθοφύλλες επιτρέπεται εφόσον η συνολική
συγκέντρωση του µείγµατος δεν υπερβαίνει τα
80 mg/kg στην πλήρη ζωοτροφή

Επ’ αόριστον
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mg/kg πλήρους
ζωοτροφής

Χρωστικές ύλες, συµπεριλαµβανοµένων των πιγµέντων
1. Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες
E 161 g

Κανθαξανθίνη

C40H52O2

—

—

Ωοτόκοι όρνιθες

3.

Χρωστικές ύλες επιτρεπόµενες για τον
χρωµατισµό των τροφίµων σύµφωνα µε
τους κανόνες της Κοινότητας, εκτός του
Patent blue V, του όξινου λαµπρού πράσινου BS και της κανθαξανθίνης

—

—

—

25

Επιτρέπεται η χρήση από την ηλικία των έξι
µηνών και µετά.
Η ανάµειξη κανθαξανθίνης µε ασταξανθίνη επιτρέπεται εφόσον η συνολική συγκέντρωση του
µείγµατος δεν υπερβαίνει τα 100 mg/kg στην
πλήρη ζωοτροφή

Επ’ αόριστον

Σκύλοι, γάτες και ψάρια
ενυδρείου

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες ζώων πλην σκύλων και
γατών

—

—

—

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

Σκύλοι

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Γάτες

—

—

—

—

Επ’ αόριστον
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Πουλερικά πλην ωοτόκων
ορνίθων

Πρόσθετη ύλη

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη
ηλικία

Λοιπές προϋποθέσεις

Λήξη ισχύος

mg/kg πλήρους
ζωοτροφής

Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες
ζώων πλην πουλερικών,
σολοµών,
πεστρόφων,
σκύλων και γατών

—

—

—

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

Σκύλοι

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Γάτες

—

—

—

—

Επ’ αόριστον

Πουλερικά πλην ωοτόκων
ορνίθων, σολοµοί, πέστροφες

25

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον

Ωοτόκοι όρνιθες

8

Επιτρέπεται για ζωοτροφές µόνο σε µεταποιηµένα προϊόντα από:
i) υπολείµµατα τροφίµων, ή
ii) άλλες πρώτες ύλες, εκτός των δηµητριακών
και αλεύρων µανιόκας, µετουσιωµένες µε τα
εν λόγω µέσα ή χρωµατισµένες στη διάρκεια
της τεχνικής παρασκευής ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία ταυτοποίηση κατά τη βιοµηχανική παραγωγή

Επ’ αόριστον
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3.1 Κανθαξανθίνη επιτρεπόµενη για τον χρωµατισµό τροφίµων σύµφωνα µε τους κανόνες
της Κοινότητας

Χηµικός τύπος,
περιγραφή

Μέγιστη
περιεκτικότητα
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