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REGULAMENTUL (UE) NR. 334/2010 AL COMISIEI
din 22 aprilie 2010
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 721/2008 în ceea ce privește compoziția aditivilor pentru
hrana animalelor
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 721/2008 trebuie
modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
lanțul alimentar și sănătatea animală,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parla
mentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003
privind aditivii pentru hrana animalelor (1), în special
articolul 9 alineatul (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Articolul 1
(2)

Regulamentul (CE) nr. 721/2008 al Comisiei
auto
rizează un preparat de bacterie Paracoccus carotinifaciens
bogată în carotenoid roșu ca aditiv alimentar pentru
somon și păstrăv până la 15 august 2018. Aditivul
alimentar în cauză este clasificat în categoria de aditivi
„aditivi senzoriali” și în grupul funcțional „a (ii).
Coloranți; substanțe care, utilizate în furaje, colorează
alimentele de origine animală”.

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 721/2008, în coloana a treia,
„Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză”,

Comisia a primit o cerere de modificare a condițiilor de
autorizare în ceea ce privește compoziția aditivului
alimentar. Cererea respectivă a fost însoțită de date
pertinente care o susțin. Comisia a înaintat cererea
menționată Autorității Europene pentru Siguranța
Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”).

— 3-5 g/kg cantaxantină”
se înlocuiesc cu următoarele cuvinte:

Autoritatea concluzionează în avizul său din ianuarie
2010 că modificarea solicitată nu va afecta siguranța și
eficacitatea produsului (3).

— 1-5 g/kg cantaxantină”.

Evaluarea preparatului modificat arată că sunt îndeplinite
condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regu
lamentul (CE) nr. 1831/2003.

cuvintele:
„— 10-15 g/kg adonirubină

„— 7-15 g/kg adonirubină

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 aprilie 2010.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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