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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/7/EG
av den 24 januari 2003
om ändring av villkoren för godkännande av kantaxantin i foder i enlighet med rådets direktiv 70/
524/EEG
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23
november 1970 om fodertillsatser (1), senast ändrat genom
förordning (EG) nr 1756/2002 (2), särskilt artikel 9r i detta, och
av följande skäl:
(1)

Enligt direktiv 70/524/EEG godkänns tillsatsämnet
kantaxantin på vissa villkor.

(2)

År 1997 drog Vetenskapliga kommittén för livsmedel
slutsatsen att det acceptabla dagliga intaget av kantaxantin kunde fastställas till 0,03 mg/kg kroppsvikt för
människor.

(3)

Mot bakgrund av Vetenskapliga kommitténs för livsmedel ändring av det acceptabla dagliga intaget har
Vetenskapliga kommittén för djurfoder på nytt granskat
kantaxantinhalterna i foder för laxfiskar, slaktkycklingar
och värphöns för att trygga konsumenternas säkerhet.
Vetenskapliga kommittén för djurfoder har fastställt att
konsumenternas säkerhet skulle kunna tryggas genom
att för kantaxantin fastställa högsta tillåtna halter på
25 mg/kg i foder för laxfiskar och slaktkycklingar samt
på 8 mg/kg i foder för värphöns.

(4)

De gällande godkännandena för kantaxantin behöver
ändras för att bättre skydda konsumenternas hälsa.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Villkoren för godkännande av kantaxantin (E 161 g) i foder
skall ändras i enlighet med uppgifterna i bilagan till detta
direktiv.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den
1 september 2003. De skall genast underrätta kommissionen
om detta.
De skall börja tillämpa bestämmelserna från och med den 1
december 2003.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till
de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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Tillsats

Kemisk formel,
beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta
halt

Högsta
halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet
gäller till och med

SV

mg/kg helfoder

Färgämnen och pigment
1. Karotenoider och xantofyller
E 161 g

Kantaxantin

C40H52O2

Fjäderfä utom värphöns

—

—

3.

Färgämnen som enligt gemenskapens
bestämmelser får användas för färgning
av livsmedel, utom patentblått V,
briljantgrön och kantaxantin

—

Det är tillåtet att blanda kantaxantin med
andra karotenoider och xantofyller på villkor
att den totala koncentrationen av blandningen
inte överstiger 80 mg/kg helfoder

Utan tidsbegränsning

8

Det är tillåtet att blanda kantaxantin med
andra karotenoider och xantofyller på villkor
att den totala koncentrationen av blandningen
inte överstiger 80 mg/kg helfoder

Utan tidsbegränsning

—

—

25

Får användas från och med sex månaders
ålder
Det är tillåtet att blanda kantaxantin med astaxantin på villkor att den totala koncentrationen av blandningen inte överstiger
100 mg/kg helfoder

Utan tidsbegränsning

Hundar, katter och akvariefiskar

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Alla djurarter och djurkategorier utom hundar och
katter

—

—

—

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

Hundar

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Katter

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning
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Värphöns

25

Tillsats

Kemisk formel,
beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta
halt

Högsta
halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet
gäller till och med

mg/kg helfoder

3.1 Kantaxantin som enligt gemenskapens
bestämmelser får användas för färgning
av livsmedel

—

—

—

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

Hundar

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Katter

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Fjäderfä utom värphöns,
lax och forell

25

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

Värphöns

8

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

SV

Alla djurarter och djurkategorier utom fjäderfä,
lax, forell, hundar och
katter
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